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 Major Indices        Close       Chg  %Chg 

 SET 1,518.27 +1.84 +0.12 

 SET50 949.46 +1.22 +0.13 

 SET P/E (x) 30.21   

 SET P/BV (x) 1.72   

 SET Div. Yield (%) 3.18   

 Market Cap (Btmn) 16,890,784.89   

 Trading Value (Btmn) 92,889.81   

US    

Dow Jones 31,375.83  -9.9 -0.03 

S&P 500 3,911.23 -4.4 -0.1 

NASDAQ 14,007.70  +20.1  +0.1 

Europe     

UK 6,531.56  +8.0  +0.1 

Germany 14,011.80 -48.1  -0.3 

France 5.691.54  +5.5  +0.1 

ASIA    

Japan 29,505.93 +117.4 +0.4 

China 3,603.49 +71.0 +2.0 

Indonesia 6,181.67 -27.2  -0.4 

Philippines 29,505.93 +117.4 +0.4 

Commodity Futures      

WTI Crude ($/barrel) 58.36 +0.39 +0.67 

Brent Crude ($/barrel) 61.31 +0.73 +1.2 

Gold ($/ounce) 1,837.50 +3.30 +0.18 
FX Rates     

 USD/THB 29.915 +0.015 +0.05 

Most Active Value    

PTT, KBANK, BBL, GPSC and BANPU 

Sector: Top Gainer  

ENERG , PROP, PETRO, FIN and CONMAT 

Sector: Top Loser 

ETRON, TRANS, BANK, FOOD and HELTH 

Trading Summary (Btmn)   Buy   Sell Net 

  Institution  8,255 8,914 -660 

  Proprietary  10,514 9,862 +653 

  Foreign 35,159 33,068 +2,091 

  Individuals 38,962 41,046 -2,084 
Source: Bisnews, Bloomberg  

 
  

 
 
 

ผันผวนจากความกังวลในประเทศ 
 
Investment Ideas:  
 ภาพรวมการลงทุนวันนี้ - เราคาดว่า SET วันนี้ (10 ก.พ.) จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,505-1,536 

จุด ตลาดหุ้นกลับมาผันผวน หลังเกิดความกังวลต่อกระบวนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ต้องรอค า
วินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่ตลาดหุ้นตอบรับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของราคาน้ ามันดิบ 
และความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่สนับสนุน
การลงุทนในระยะสั้น ท าให้เรายังคงกลยุทธ์การลงทุนเช่นเดิม โดยแนะน าขายท าก าไรหุ้นที่เต็ม
มูลค่าหรือเกินกว่ามูลค่าเชิงพื้นฐาน เน้นลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และหุ้นในกลุ่ม Core 
Investment ที่เราแนะน า 

 ตลาดหุ้นไต้หวันปิดท าการเน่ืองในวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ (Market Holiday) และตลาดหุ้น
เวียดนามปิดท าการเน่ืองในวันตรุษจีน (Chinese New Year) 

 การเมืองในประเทศกดดันภาพรวมการลงทุน – ท่ีประชุมสภาฯ มีมติ 366 ต่อ 316 เสียง เห็นชอบ 
ตามท่ีพรรคพลังประชารัฐ เสนอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับอ านาจของรัฐสภา ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญว่ามีอ านาจและสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เรา
ประเมินว่ามติดังกล่าวจะท าให้กระบวนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ จะใช้เวลามากขึ้นกว่าท่ีคาดหมาย
ไว้ก่อนหน้าน้ี หลังต้องรอผลการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ 

 ครม. อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย มองเป็นบวกต่อ CK และ STEC - คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ส่วนท่ีเหลือ รวม 3 โครงการ ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ ประกอบไปด้วย (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง - บางแค วงเงิน 
227.2 ล้านบาท และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วงเงิน 197.1 ล้านบาท (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง
บางกะปิ - บางบ าหรุ วงเงิน 426.7 ล้านบาท และ (3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซ่ือ -  
สามเสน วงเงิน 90.8 ล้านบาท และช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะ วงเงิน 254.4 ล้านบาท เรามอง
เป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (CK และ STEC) 

 รายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจส าคัญ - ส านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยผล
ส ารวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับ
สมัครงาน ซ่ึงเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.65 ล้านต าแหน่ง 
เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. 6.572 ล้านต าแหน่ง 

 ติดตามรายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญวันน้ี - รายงานเศรษฐกิจท่ีส าคัญของญี่ปุ่น ได้แก่ 
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค. (คาดว่าจะลดลง 1.6%YoY แต่เพิ่มขึ้น 0.4%MoM) / รายงาน
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของจีน ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. (คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1%YoY 
แต่ลดลง 0.1%MoM) และ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค. (คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4%YoY) / 
รายงานเศรษฐกิจท่ีส าคัญของยุโรป ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี (CPI) เดือน ม.ค. (คาดว่า
จะเพิ่มขึ้น 1.0%YoY และ 0.5%MoM) / รายงานเศรษฐกิจท่ีส าคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. (คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5%YoY และ 0.3%MoM) ดัชนีราคาผู้บริโภค
พื้นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค. (คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6%YoY และ 0.2%MoM) และรายงานสินค้า
คงคลังน้ ามันดิบประจ าสัปดาห์ (Crude Oil Inventories) 

 บทวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐาน – Earnings Preview: ORI (ซ้ือ, ราคาเป้าหมาย 8.8 บาท) - คาดการ
โอนท่ีมีผลกระทบใน 4Q63 จะเลื่อนไปกระจุก 1Q64 

 มุมมองทางเทคนิค - เราคาดว่า SET Index วันน้ีจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,505-1,536 จุด หุ้น
แนะน าทางเทคนิควันน้ีได้แก่ EA PORT UV AU และ AMATA 

 
 
 
 

1. Global Play (ซื้อขายระยะสัน้ 1 เดือน) เราเลือก PTT PTTEP TOP PTTGC และ SCC 
2. Green Energy (ซื้อขายระยะสั้น 3-6 เดือน) เราเลือก GPSC EGCO GULF BGRIM BPP BCPG EA และ ACE 
3. ความคาดหวังต่อวัคซีน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เพ่ิมข้ึน (ซื้อขายระยะสั้น 3-6 เดือน) เราเลือก BBL KKP BEM CPF TU M OSP CPALL 

HMPRO CRC และ CHG 
4. หุ้นที่ถูกคาดหมายผลประกอบการ 4Q63 เติบโตโดดเด่น (1-2 เดือน) เราเลือก SAWAD GULF SPALI ORI WHA และ STA 
5. Dividend Play (ซื้อขายระยะกลาง 6-12 เดือน) เราเลือก SC LH QH KKP TISCO RATCH DIF INTUCH EASTW และ TTW 
6. หุ้นสะสมระยะยาว (DCA) (ซื้อขายระยะยาว มากกว่า 1 ปี) เราเลือก AOT BEM ADVANC WHA LH CPALL CPF BDMS HMPRO BBL และ KTB 

CORE INVESTMENT 



 
      
 

 

2 โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์): 
 ตลาดหุ้นสหรัฐ: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,375.83 จุด ลดลง 9.93 จุด (-0.03%) ดัชนี S&P500 ปิด

ที่ 3,911.23 จุด ลดลง 4.36 จุด (-0.11%) และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,007.70 จุด เพิ่มขึ้น 20.06 จุด (+0.14%) 
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวลดลง จากแรงขายท าก าไรหลังจากตลาดปรับเพิ่มขึ้นติดต่อหลายวันท าการ 
โดยเฉพาะแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 

 ตลาดหุ้นยุโรป: ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดตลาดที่ระดับ 410.42 จุด ลดลง 0.36 จุด (-0.1%) ตลาดหุ้นยุโรปปิด
ปรับลดลง จากแรงขายท าก าไร หลังตลาดทะยานข้ึนเกือบ 4% ในเดือน ก.พ. ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก และการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 
 

สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์): 
 ราคาน้ ามันดิบ: สัญญาน้ ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มี.ค. ปิดที่ 58.36 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 39 เซนต์ (+0.7%) 

และสัญญาน้ ามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือน เม.ย. ปิดที่ 61.09 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 53 เซนต์ (+0.9%) 
สัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปรับเพิ่มขึ้น โดยได้ปัจจัยหนุนจากความหวังท่ีว่า มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ จะท าให้ต้องการใช้น้ ามันฟื้นตัวขึ้นด้วย 
ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานปริมาณส ารองน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวันนี้ 

 ราคาทองค า: สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน เม.ย. ปิดที่ 1,837.5 เหรียญ
ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 3.3 เหรียญ (+0.18%) สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปรับเพิ่มขึ้น ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้  
(9 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้
การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองค า 

 ราคาถ่านหิน: ราคาถ่านหินตลาดล่วงหน้า (Newcastle) ส่งมอบเดือน มี.ค. 64 ล่าสุด ปิดที่ 86.15 เหรียญต่อตัน 
เพิ่มขึ้น 1.15 เหรียญ (+1.35%) 

 ค่าระวางเรือ: Baltic Dry Index (BDI) ล่าสุดปิดที่ 1,306.0 จุด ลดลง 11.0 จุด (-0.84%) 
 

ข่าวอื่น ๆ 
 SCGP ผนึกพันธมิตร "Duy Tan" เข้าซื้อหุ้น 70% รุกขยายธุรกิจและพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเพื่อ

ตอบสนองความต้องการลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมในเวียดนาม (ทันหุ้น) 
 PR9 ปี 2564 ผลงานเริ่มฟื้น ผู้ป่วยกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นหลังโควิด-19 คลี่คลาย เดินหน้าลงทุนเตรียมเปิดศูนย์

การแพทย์เฉพาะทาง 3-4 แห่ง หนุนรายได้ปี 2564 เติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก (ทันหุ้น)  
 CHAYO แย้มอยู่ระหว่างเจรจากับทางสถาบันการเงินหวังรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่ม 4 ราย 

คาดใน Q1/2564 ได้ข้อสรุป 1-2 ราย หลังเดือนมกราคมซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้าพอร์ตแล้วกว่า 100 ล้านบาท 
ขณะที่ธุรกิจขายสินค้าจ่อดึง DOD ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง-กัญชา (ทันหุ้น) 

 
 



 
      
 

 

3 โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นี้ 

 

 

Date Regions

9 Feb 21 US

10 Feb 21 US

10 Feb 21 CH

10 Feb 21 US

11 Feb 21 US

11 Feb 21 US

12 Feb 21 US

Economic Indicators

ดัชนีความเชือ่มั่นผูบ้รโิภครัฐมชิแิกน (ก.พ.)

สนิคา้คงคลังน ้ามันดบิ

ดัชนีราคาผูบ้รโิภค ไม่รวมอาหารและพลังงาน (ม.ค.)

แถลงการณ์นโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (ม.ค.)

รายงานจ านวนคนยืน่ขอรับสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรก

ต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม ่(ธ.ค.)

Mon Tue Wed Thu Fri

1 2 3 4 5

XD

TAPAC @ 0.01 (24/3/21)

XD

TDEX @ 0.20 (23/2/21)

8 9 10 11 12

XD

IRC @ 0.5699 (25/2/21)

XD

METCO @ 10.00 (25/2/21)

XD

DTAC @ 2.12 (20/4/21)

RAM @ 0.90 (25/2/21)

HOLIDAY

15 16 17 18 19

XD

CPNCG @ 0.265 (5/3/21)

POPF @ 0.31 (5/3/21)

PPF @ 0.1908 (5/3/21)

SIRIP @ 0.08 (5/3/21)

XD

FTREIT @ 0.168 (3/3/21)

WHABT @ 0.171 (4/3/21)

XD

THCOM @ 0.20 (19/4/21)

XD

ADVANC @ 3.68 (20/4/21)

MBKET @ 0.50 (28/4/21)

22 23 24 25 26

HOLIDAY

*Remark: Stock @ Dividend Baht per Share (Payment Date)

**Remark: Stock @ Existing Share:Stock Dividend (Payment Date)

Feb-21



 
 

รายงานนี้จัดท าโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด เพ่ือใช้ภายในบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานนี้ได้มาจากส่วนวิจัยพ้ืนฐานที่ผู้จัดท าได้พิจารณาแล้วว่าเช่ือถือได้ ซ่ึงทัศนะต่างๆ ในรายงานนี้ อิงอยู่บนพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท าไม่อาจยืนยันถึง
ข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอ าจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของ
นักวิเคราะห์ ซ่ึงบริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเส่ียง นักลงทุนควรท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอ่ืนใดที่เก่ียวข้องก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 
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รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้
เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และ
ประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และ
เป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการประเมนิ อน่ึง ผลการส ารวจดังกล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ วันท่ีปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เว ลท์ จ ากัด มิได้
ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 
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ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator  

 การเปิดเผยการประเมินดัชนีช้ีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress 
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) 
หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น  ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมอง
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมนิการปฏบิัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
มิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์  เอเชีย เวลท์ 
จ ากัด มิได้ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของผลการส ารวจ 


