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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ว่าจะนำไปสู่การลดระดับการใช้นโยบายการเงิน
ผ่อนคลาย กดดันราคาหุ้น แต่สำหรับ SET Index ยังไม่น่ากังวลมากนัก
หากราคาหุ้นย่อลงมา ยังถือเป็นโอกาสซื้อ พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ขายทำกำไร
AS และ NER แล้วให้นำเงินเข้าลงทุนใน BLA 10% และ TMT 5% หุ้น Top
Pick เลือก BLA, SCCC และ TMT

ไม่ควรกังวลกับ ตัวเลขเงินเฟ้อ มากเกินไป
ความกังวลเรืองเงินเฟ้อ ทีอาจนําไปสู่การปรับใช้นโยบายการเงินของกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้วเฉพาะอย่างยิงสหรัฐ ถือเป็ นปั จจัยหลักทีสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุน้ ทัวโลก แต่หาก
พิจารณาต้นเหตุทีทําให้เกิดความกังวลดังกล่าวเห็นว่ามาจากการฟื นตัวของเศรษฐกิจซึง
เป็ นเรืองทีดี หนุนให้ราคาสินค้า Commodity ปรับขึน และตามมาด้วยเงินเฟ้อในทีสุด ทังนี
ฝ่ ายวิจยั ยังเห็นว่าเร็วเกินไปทีจะมีการเปลียนแปลงนโยบายการเงินโดยลดระดับการผ่อน
คลายในช่วงเวลานี ส่วนทิศทางของ SET Index ในปั จจุบันก็ ไม่น่าจะอ่อนไหวต่อเรือง
ดังกล่าวเหมือนช่วงปี
เนืองจากสถานะการถือครองหุน้ ของต่างชาติในตลาดหุน้ ไทย
อยู่ในเกณฑ์ทีตํามากกว่าปกติ ต่างจากปี
ทีสูงเป็ นประวัติการณ์ ในอีกทางหนึง ฝ่ าย
วิจยั เชือว่าอาจเห็นการเคลีอนย้ายเม็ดเงินลงทุนจากตราสารหนี เข้าสู่ตลาดหุน้ ได้ ดังจะ
เห็ น ได้จ ากทิ ศ ทางในสหรัฐ ฯ ที Bond Yield10 ปี ปรับ ตั ว สู ง ขึ น ภาพรวมยั ง เชื อว่ า
Downside ของ SET Index จํากัด หากราคาหุน้ ย่อยตัวถื อเป็ นโอกาสซือ พอร์ตจําลอง
วันนีขายทํากําไร AS และ NER ซึงมีกาํ ไรราว % และ % ตามลําดับ ให้ยา้ ยเงินเข้า
ลงทุนใน BLA 10% และ TMT 5% ส่วนหุน้ Top Pick เลือก BLA, SCCC และ TMT
ผลตอบแทน (ytd) ของหุ้นที่ถูกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI ช่วง 2Q64
MSCI Global Standard Add
Stock
Return (YTD)
CBG
‐3.1%
SCGP
35.5%
MSCI Global Standard Delete
Stock
Return (YTD)
DTAC
‐3.8%
KBANK
10.6%

ทีมา : MSCI, ฝ่ ายวิจยั ASPS

MSCI Global Small Cap Add
Stock
Return (YTD)
TTA
222.1%
RCL
192.3%
PSL
135.5%
SYNEX
86.7%
SINGER
54.8%
SCCC
30.3%
TOA
‐1.5%
ACE
0.0%

1,578.93
-9.22
102,358

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-2,023.98
-1,029.11
-2,644.53
5,697.62

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 117985

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
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คืนนี้ รอรายงานเงินเฟ้อสหรัฐ… มีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นโลกใน
ระยะถัดไป
ตลาดหุน้ ไทยวันนี ASPS คาดยังผันผวนตามตลาดหุน้ ต่างประเทศ เห็นได้จากตลาดหุน้
สหรัฐ โดยเฉพาะหุน้ Tech ,ตลาดหุน้ ยุโรป ทียังถูก Take Profit (ดังรูป) และเช้านี เวลา 8
โมง ตลาดหุน้ ญีปุ่ นและจีน ปรับลงราว 0.8% หลักๆถูกกดดันจากประเด็นเดิม คือ ความ
กังวลธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเริมดําเนินนโยบายการเงินตึงตัวมากขึน เนืองจาก
ภาพเศรษฐกิ จ ทีเห็ น การฟื นตัว ได้เร็ว จากการฉี ดวัค ซี น และ นโยบายการคลัง ต่ า งๆที
ออกมามากมาย และเกิดความคาดหมายจะเห็นเงินเฟ้อ ปรับเพิมขึนในอัตราเร่ง ซึงคืนนี
ราว 1 ทุ่มครึง ตลาดหุน้ ทัวโลกให้นาหนั
ํ ก รายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ เดือน เม.ย. 2564
Consensus คาดขยายตัวสูงราว 3.6%yoy จาก 2.6% ในเดือน มี.ค. 2564
% การเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นฝั่งพัฒนาแล้ว
Last

%Chg

%MTD

%YTD

America
Russel
NASDAQ
S&P
DJIA

2212.696
13401.86
4188.43
34742.82

-2.59%
-2.55%
-1.04%
-0.10%

-2.37%
-4.02%
0.17%
2.56%

12.04%
3.98%
11.51%
13.51%

Europe
Euro Stoxx 50
FTSE 100
DAX
CAC 40

4023.35 -0.27%
7123.68 -0.08%
15400.41 0.00%
6385.99 0.01%

1.22%
2.21%
1.75%
1.86%

13.25%
10.26%
12.26%
15.03%

ทีมา: Bloomberg

 หากเงินเฟ้อสหรัฐไม่ได้ออกมาสูง ตําคาด ASP เชือว่าจะทําให้ความกังวลผ่อน
คลายช่วงสัน เป็ น Sentiment บวกต่อตลาดหุน้ โลก และดีตอ่ หุน้ ไทย
 หากเงิ น เฟ้ อ สหรัฐ ออกมาสูง กว่ า คาด หลัง จากนี ให้น ําหนัก ประธาน Fed
คณะกรรมการ Fed และผลการประชุมรอบถัดไปจะมีการส่งสัญญาณนโยบาย
การเงิ น ตึ ง ตัว มากขึ น หรื อ ไม่ อาทิ QE Tapering (การลดวงเงิ น ในการซื อ
พันธบัตร ฯลฯ) ?? ส่วนมุมมองดอกเบียระยะสันคาดว่าสหรัฐยังไม่น่าจะมีการ
ปรับเปลียน คือ คาดคงที 0.25% ตามเดิม ผลกระทบคือ คาดอาจกดดันตลาด
หุน้ โลก และหุน้ ไทยช่วงสัน
เพราะหากพิจารณาสถิติในอดีตปี 2556 Fed พูดจะเริม QE Tapering ครังแรก
เมื อวัน ที 19 มิ .ย. พบว่าตลาดหุ้น สหรัฐและหุ้น ไทยปรับ ลง คื อ พบว่า Flow
ต่างชาติ ไหลออกราว 6.3 พันล้านบาท และไหลออกติดต่อกันราว 6 วัน รวม 2.9
หมืนล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ASPS ยังมีมมุ มองเชิงบวกกับตลาดหุน้ ไทย สังเกตได้จาก ในช่วงต้นเดือน
เม.ย. 64 นักลงทุนเคยกังวลเงินเฟ้อทีเกิดขึนเร็ว กดดันตลาดการเงินในช่วงสัน ทัง Bond
Yield 10 ปี สหรัฐ ขึนไปสูงถึง 1.74%(ขึนแรงในช่วงมี.ค.-เม.ย.) จนทําให้ตลาดสหรัฐและ
หุ้น ไทยปรับ ฐานลงเล็กน้อ ยในบางวัน หลัง จากนันก็ ค่อ ยๆ ฟื นตัว จากความคาดหวัง
เศรษฐกิจทีแข็งแรงขึนตามลําดับ
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Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรง ขณะที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในระยะถัดไป

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

และอีกประเด็นหนึงทีนักลงทุนกังวล คือ การกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวของ
Fed น่าจะสร้างความผันผวนให้กบั ตลาดหุน้ โดยเฉพาะตลาดหุน้ ไทยในระยะสัน แต่เชือ
ว่ า เป็ น โอกาสในการสะสม เนื องจากสถานการณ์ใ นปั จ จุ บัน แตกต่ า งจากช่ ว งที เกิ ด
ถึง 3 มิติ คือ
Tapering QE ในอดีต กลางปี
. ระยะเวลาที Fund Flow ไหลเข้า ในอดี ต Fund Flow ไหลเข้า ปี ติ ดก่ อ นการเกิ ด
Tapering QE แต่ปีปัจจุบนั Fund Flow ยังชะลอไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยอยู่
. ปริมาณ Fund Flow ทีไหลเข้า ในอดีต Fund Flow ไหลเข้าเกือบ . แสนล้านบาทก่อน
การเกิด Tapering QE แต่ปีปัจจุบนั ต่างชาติยังขายสุทธิ หุน้ ไทย 4.4 หมืนล้านบาทytd)
จนทําให้สดั ส่วนการถือครองหุน้ ไทยทางตรงของนักลงทุนต่างชาติอยู่ในระดับตํามากเพียง
21.6% ของสัดส่วนทังหมด
. การปรับตัวเพิมขึนของ SET Index ตังแต่ Fund Flow ไหลเข้า (อดีตเกือบ
ปั จจุบนั SET Index ขึนมาเพียง 8.9%ytd

%, แต่ปี

สรุ ปคือ ความกังวลเงินเฟ้ อทีเร่งตัว และนโยบายการเงินแบบตึงตัวของ Fed น่ าจะ
กดดั น ตลาดหุ้ น ไทยเพี ยงช่ ว งสั นๆ เนื องจากทั งปริ ม าณเม็ ด เงิ น Fund Flow ใน
ระบบทีเหลือน้ อย และตลาดหุ้นไทยยังขึนมาไม่มากเมือเทียบกับประเทศอืนๆ ที
ฝ่ าวิกฤต COVID-19 ได้ แล้ ว ในทางตรงกันข้ ามปั จจุบันกําไรบริษัทจดทะเบียนของ
ไทยมีแนวโน้ มฟื นตัวตามการ Recovery ของเศรษฐกิจ น่ าจะช่ วยหนุ นให้ Fund
Flow มีโอกาสกลั บมาสะสมหุ้นไทยมากขึนในช่ วงทีย่ อตัว ดังนั นหาก SET Index
ย่อตัวลึกจากประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็ นโอกาสในการเข้ าสะสมหุ้นพืนฐานดี
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ครม. เพิ่มเงินเราชนะและเรารักกัน พร้อมดันวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ
ทีประชุม ครม. วานนีมีมติอนุมตั ิเรืองสําคัญ 2 เรือง ได้แก่
. อนุ ม ัต ิม าตรการกระตุ้น การบริโ ภคตามตลาดคาด วงเงินรวม . หมืนล้านบาท
ประกอบไปด้วย
 เพิมเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท นาน 2 สัปดาห์ วงเงิน . หมืน
ล้านบาท
 เพิมเงินโครงการ ม. เรารัก กัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท นาน 2 สัปดาห์ วงเงิน
1.17 หมืนล้านบาท
ทังนี โครงการทีผ่านการ
ทัง 2 โครงการจะสามารถใช้จ่ายเงินได้จนถึงวันที มิ.ย.
อนุมตั ิขา้ งต้น เป็ นส่วนหนึงของมาตรการในระยะที 1 ซึงมีวงเงินรวม . หมืนล้านบาท
ขณะทีโครงการในระยะที 2 วงเงินรวม . แสนล้านบาท เช่น โครงการคนละครึงเฟส ,
เพิ มเงิ น ในบั ต ร สวั ส ดิ ก าร , เยี ย วยากลุ่ ม เปร าะบาง แ ละโคร งการ ยิ งใช้ ยิ งได้
กระทรวงการคลังระบุว่ากําลังอยู่ระหว่างเตรียมดําเนินการ โดยประชาชนจะสามารถเข้า
ร่วมได้เพียง 1 โครงการเท่านัน
Time Line มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

ทีมา: ASPS รวบรวม

ในภาพรวม มาตรการทัง 2 ระยะ (อนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ) มีวงเงินรวม
ทังสิน 2.39 แสนล้านบาท ซึงทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่ามาตรการ
ข้างต้น จะส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 4 แสนล้านบาท ส่ว นหุ้น ที
ไ ด้ ป ร ะโยช น์ ไ ด้ แ ก่ ห ุ้ น ใน ก ลุ่ ม ค้ า ปลี ก อ าทิ เ ช่ น CPALL (FV@ B74), MAKRO
(FV@ B44), CRC (FV@ B ) และ SPVI (FV@ B8.65)
. เสนอให้ก ารฉีด วัค ซีน COVID- เป็ นวาระแห่ง ชาติ ทีต้องดําเนินการอย่างครบ
วงจร ซึง ASPS เชือมันว่าการยกประเด็นการฉี ดวัคซีนขึนเป็ นวาระแห่งชาติ จะส่งผลให้
ภาครัฐมีแนวโน้มดําเนินนโยบายด้านวัคซีนในเชิงรุ กมากขึน ทัง การจัดหา, การกระจาย
และการฉี ดวัคซี น โดยปั จ จุบัน ไทยมี จ าํ นวนผู้ฉีดวัคซีน แล้ว 1.9 ล้า นราย หรือ คิ ดเป็ น
2.73% ของประชากรทังประเทศ แบ่งออกเป็ น ผูท้ ีได้รบั วัคซีนโดสแรก . ล้านราย และ
โดสสอง . แสนราย
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จำนวผู้ฉีดวัคซีนสะสมของไทย

ทีมา: ศบค.

ทางด้า นจํา นวนผู้ติ ด เชื อล่ า สุด เพิ มขึ น 1,919 ราย ส่ ว นจํา นวนผู้รัก ษาหายรายใหม่
เพิมขึน 1,829 ราย ส่งผลให้จาํ นวนผูท้ ีกําลังรักษาอยู่ (Active case) มี จาํ นวน 29,435
ราย ซึงมีแนวโน้มทรงตัว สรุปแล้ว สถานการณ์ COVID-19 ในไทยทีจํานวนผูอ้ ยู่ระหว่าง
รักษาอยู่มีแนวโน้มทรงตัว ควบคู่กับแนวทางการดํา เนินนโยบายด้านวัคซี นของรัฐ ที มี
แนวโน้มเป็ นเชิงรุ กมากขึน เชือว่าจะเป็ นปั จจัยช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนของไทย
ต่อไป

MSCI Play ซื้อก่อนวันบังคับใช้ ชอบ SCCC, TOA, CBG
เช้านี MSCI มีการประกาศนําหุน้ ในแถบเอเชียถูกคัดเข้าคํานวณในดัชนี MSCI Global
Standard ทังหมด 96 บริ ษั ท และดัช นี MSCI Global Small Cap 594 บริ ษั ท โดยใน
เอเชียส่วนใหญ่จะเป็ นหุน้ ประเทศประเทศจีน ญีปนุ่ และเกาหลีใต้ ทีถูกนําเข้าคํานวณ โดย
มีผลบังคับใช้วนั ที 27 พ.ค. 64 กรณีหนุ้ ไทยถูกเข้าคํานวณถึง 10 บริษัท คัดออก 2 บริษัท
โดยมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง
หุ้นที่ได้รับการเข้าร่วมและถอดออกจากดัชนี MSCI รอบ พ.ค. 2564

MSCI Global Standard
เข้า
ออก

MSCI Global Small Cap
เข้า
ออก

SCGP

DTAC

ACE, PSL, RCL

CBG

KBANK-F

SCCC, SINGER, SYNEX
TTA, TOA

้
มีผลบังคับใชราคาปิ
ดวันที 27 พ.ค.64

ทีมา : MSCI, ฝ่ ายวิจยั ASPS

จากสถิติในอดีต พบว่า ราคาหุน้ ทีถูกเข้าคํานวณในดัชนี MSCI มีโอกาสปรับตัวเพิมขึน
ํ กกับ
ตังแต่วนั ทีประกาศจนถึงวันทีมีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะช่วงปี หลังๆ นักลงทุนให้นาหนั
ประเด็ น นี มากขึ น โดยในปี ล่ า สุ ด หุ้น ที ถู ก คั ด เลื อ กเข้า คํา นวณ ดั ช นี MSCI Global
Standard ให้อตั ราผลตอบแทนเฉลีย 10.9% (ในอดีตเฉลียราว 5%) และมีความน่าจะเป็ น
ทีให้ผลตอบแทนเป็ นบวกราว 80% ขณะทีหุน้ คัดเลือกเข้าคํานวณ ดัชนี MSCI Global
Small Cap ให้อตั ราผลตอบแทนเฉลีย 7.9% (ในอดีตเฉลียราว 2%) และมีความน่าจะเป็ น
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ทีให้ผลตอบแทนเป็ นบวกราว 80% แต่ราคาจะค่อยๆ ลดลงหลังจากถูกนําเข้าคํานวณดัชนี
แล้ว ขณะที หุ้น ถู ก คัด ออกมี โ อกาสปรับ ตัว ลดลงแรงก่ อ นวัน เข้า คํา นวณ จึ ง แนะนํา
หลีกเลียงช่วงสัน
ผลตอบแทนและความน่าจะเป็นของหุ้นที่
ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI Global
Standard ตั้งแต่วันที่ประกาศถึงวันบังคับ
ใช้ (ปี 2563)

ผลตอบแทนและความน่าจะเป็นของหุ้นที่
ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI Global
Small Cap ตั้งแต่วันที่ประกาศถึงวัน
บังคับใช้ (ปี 2563)

ทีมา : MSCI, ฝ่ ายวิจยั ASPS

อย่างไรก็ตามหลายบริษัททีฝ่ ายวิจยั ไม่ได้ทาํ การศึกษา ขณะเดียวกันยังมีบริษัททีถูกเก็งว่า
จะถูกคัดเข้าคํานวณมาก่อน อาทิ SCGP ดังนันฝ่ ายวิจยั ฯ จึงทําการวัดผลตอบแทนตังแต่
ต้นปี ถึงปั จจุบนั เพือค้นหาว่ามีหนุ้ อะไรทียังขึนมาไม่เยอะน่าลงทุนบ้าง ได้ผลลัพธ์ดงั นี
ผลตอบแทน (ytd) ของหุ้นที่ถูกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI ช่วง 2Q64
MSCI Global Standard Add
Stock
Return (YTD)
CBG
‐3.1%
SCGP
35.5%
MSCI Global Standard Delete
Stock
Return (YTD)
DTAC
‐3.8%
KBANK
10.6%

MSCI Global Small Cap Add
Stock
Return (YTD)
TTA
222.1%
RCL
192.3%
PSL
135.5%
SYNEX
86.7%
SINGER
54.8%
SCCC
30.3%
TOA
‐1.5%
ACE
0.0%

ทีมา : MSCI, ฝ่ ายวิจยั ASPS

สรุ ปกลยุทธ์ MSCI Play สามารถเก็งกําไรหุ้นทังหมดทีถูกเข้ าคํานวณได้ ทังหมด
ก่อนวันบังคับใช้ (ใช้ ราคาปิ ด 27 พ.ค. 64) แต่ 3 หุ้นเด่นทีฝ่ ายวิจัยฯ ชืนชอบมากสุด
คื อ หุ้ น พื นฐานแข็ ง แกร่ ง ดี มี Upside ที ถู ก คั ด เข้ า ดั ช นี MSCI Global Small Cap.
อย่ าง SCCC, TOA พร้ อมกั บเก็งกําไรหุ้น Laggard ทีถูกคั ดเข้ าดัชนี MSCI Global
Standard อย่าง CBG
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กำไรหุ้นเหล็กลอยเหนือเมฆ แนะนำซื้อ TMT ราคาเป้าหมาย 14.80 บาท
วานนี หุ้น ผลิ ต ท่ อ เหล็ ก อย่ า ง PAP ประกาศงบ 1Q64 กํา ไร 260 ล้า นบาท เติ บ โต
251%QoQ และ 486%YoY โดยกําไรเพียงไตรมาสเดียวสูงทะลุกาํ ไร 203 ล้านบาท ทังปี ที
ทําได้ในปี 2563 เชือว่ากําไรหุน้ เหล็กแผ่นแปรรู ปอย่าง TMT ทีฝ่ ายวิจยั Coverage กําไร
1Q64 น่าจะเติบโตเด่นในทิศทางเดียวกัน ทัง QoQ และ YoY โดยราคาขายเหล็กช่วงครึง
แรกของเดือน เม.ย. 2564 อยู่ที 27 บาท/กก เพิมขึน 4.5% จากสินเดือนมีนาคม ขณะที
ตลาดเหล็ ก แผ่ น รี ด ร้อ น (HRC) ประเทศจี น ราคาช่ ว งครึงหลัง ของเดื อ นเมษายน ปรับ
เพิ มขึ นร้อ นแรง 15% จากครึ งแรกของเดื อ น คาดราคาเหล็ ก ในประเทศไทยเดื อ น
พฤษภาคมจะกระชากตัวสูงขึนตามตลาดจีน ไปทีระดับ 30 บาท/กก. หนุนโมเมนตัมของ
กําไรงวด 2Q64 ของ TMT เติบโตต่อเนือง
ราคาหุ้น วานนี TMT ลดลง 3.7% พักตัว ลงตามตลาด สวนทางกํา ไร 1Q64 น่ า จะโดด
เด่น 145%QoQ และ 244%YoY มองว่าเป็ นโอกาสซือเก็งกําไร ปั จบุ นั หุน้ มี Upside เปิ ด
กว้าง 16.54% จากราคาเป้าหมาย 14.80 บาท แนะนําซือ
ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดจีน

ทีมา: Bloomberg

ปริมาณและราคาขายเหล็กเฉลี่ยของ TMT

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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SET vs Sector Return 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

