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ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุ
ธรีดา ชาญยิง่ยงค์ - นักวเิคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพืน้ฐานดา้นหลักทรัพย ์และทางเทคนคิ #9501
ชตุกิาญจน ์สนัตเิมธวริุฬ - นักวเิคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพืน้ฐานดา้นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และทางเทคนคิ #37928
ญานนิท ์อภชิาตสิกลุวงศ ์- นักวเิคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพืน้ฐานดา้นหลักทรัพย ์#41993
ดนัยภัทร เนตรพทิรู, CFA - นักวเิคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพืน้ฐานดา้นตลาดทนุ #111498

ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์
ภัทรดนัย จตรุพร

PICKS OF THE DAY

ตลาดหุน้วนันี้

รกุฆาตตลาดหุน้

Trading Range

Ref.No.: CO2565_0060

29 มนีาคม 2565

• การจบัจ่ายเพิม่สูงข ึ้น: การผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุม COVID-19 ตา่ง ๆ ลงจะท าใหก้ารจับจ่ายใช ้

สอยเพิม่มากขึน้และสง่ผลดตีอ่ทัง้ยอดใชจ้่ายผ่านบัตร

และยอดสนิเชือ่ของ KTC ใหเ้ตบิโตขึน้

• งาน Commart ช่วยกระตุน้: การจัดงานอย่าง 

Commart ซึง่ KTC เป็นหนึง่ในบัตรทีค่งเขา้ไปร่วมท า

โปรโมชั่นและคาดเป็นอกีปัจจัยในการกระตุน้ยอดใช ้

จา่ยผา่นบตัร และสนิเชือ่ของ KTC ไดอ้กีทาง

• มาตรการทอ่งเทีย่วผอ่นคลายมากขึน้: นโยบายการ

ทอ่งเทีย่วทีผ่อ่นคลายมากขึน้ ทัง้จะเสนอยกเลกิตรวจ

RT-PCR และไทยแลนดพ์าส รวมถงึจะประกาศให ้

COVID-19 เป็นโรคประจ าถิน่ 1 ก.ค.

• ธุรกจิอาหารดขี ึน้: SSSG เป็นบวกในเดอืน ม.ค.-ก.พ.

ในขณะทีปี่กอ่นมกีารปิดศนูยก์ารคา้สง่ผลตอ่ยอดขาย

ในปีนี้บรษัิทคาดยอดขายจะกลับไปเทา่ปี 62 โดยเป้า

SSSG 10-15% และเปิดเพิม่ 180-200 สาขา

KTC
แกวง่ตวัในกรอบ

1680-1695

แกวง่ตวัในกรอบ รอความคบืหนา้ของปจัจยั: คาดตลาดหุน้ไทยวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1680-1695 จุด โดย
อาจไดร้ับแรงกดดนัจาก 1) การดิง่ลงของราคาน ้ามันในตลาดโลกอย่างหนักเกอืบ 7% วานนี้ จากสาเหตุความคบืหนา้การ
เจรจาขอ้ตกลงนวิเคลยีรข์องอหิรา่น กอปรกบัการ Lockdown ประชากรกว่า 25 ลา้นคนในเมอืงเซีย่งไฮข้องจนีเป็นเวลา 9 
วันเพือ่ท าการตรวจหาเชือ้โควดิครัง้ใหญ่อาจท าใหต้ัวของอุปสงคน์ ้ามันหายไป และ 2) Bond Yield ของสหรัฐเกดิ 
Inverted Yield Curve ขึน้อกีครัง้ ใน Bond Yield อายุ 30 ปี และ 5 ปี ซึง่เป็นสญัญาณทีอ่าจน าไปสูก่ารเกดิภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยได ้อย่างไรก็ด ีการย่อตัวลงแรงของราคาน ้ามันในอกีทางหนึง่กลับเป็นบวกท าใหแ้รงกดดันดา้นเงนิเฟ้อ
ลดลง อกีทัง้ตลาดก าลงัเขา้สูช่ว่งโคง้สดุทา้ยการท าราคาปิดบญัช ีWindow Dressing ของนักลงทนุสถาบนั จงึน่าจะท าให ้
มแีรงซือ้ชว่ยประคองการย่อตัวของตลาดในระดับหนึง่ โดยมปัีจจัยน่าตดิตามในวันพรุ่งนี้ ไดแ้ก ่1) การประชมุ กนง. ของ
ไทย และ 2) ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญัของสหรัฐ อาท ิจดีพีไีตรมาส 4 ปี 64 และตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรทีส่ ารวจ
โดย ADP 

กลยทุธก์ารลงทนุ: ทางฝ่ายแนะน าลงทนุในธมี 1) หุน้ทอ่งเทีย่วเปิดเมอืงขานรับแนวทางยกเลกิ Thailand Pass ตัง้แต ่1 
ม.ิย. 65 (AOT, CENTEL, ERW, MINT, BDMS, BH) 2) หุน้รับ Bond Yield สหรัฐท าจุดสงูสดุใหม ่(BLA) 3) หุน้รับ
สถานการณ์โควดิในประเทศทีต่อ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจสงูขึน้ (BCH, CHG) 4) หุน้กลุม่เครือ่งดืม่รับหนา้รอ้น (ICHI, OSP) 
และ 5) หุน้ Event plays ไดแ้ก ่หุน้ลุน้การท า Window Dressing (ADVANC, KBANK) และหุน้รับงาน COMMART (KTC)

ราคาน า้มนัลุน้ OPEC+: แหลง่ขา่วตา่งประเทศเปิดเผยว่าการประชมุ OPEC+ รอบนี้ในวันที ่31 ม.ีค. 65 มโีอกาสจากที่
ประชมุทีจ่ะปรับขึน้ก าลังการผลติขึน้เล็กนอ้ยเป็น 432,000 บารเ์รลตอ่วันในเดอืน พ.ค. 65 หลังเผชญิแรงกดดันใหเ้พิม่
ก าลงัการผลติจากนานาชาตเิพือ่รองรับการคว ่าบาตรรัสเซยี อนัเป็นผลมาจากสงครามรัสเซยี-ยเูครน

Yield Curve สหรฐัสง่สญัญาณไมด่:ี วานนี้ Spread ระหว่าง Bond Yield สหรัฐ อายุ 30 ปี และ 5 ปี เกดิ Invert สว่น
อาย ุ10 ปี และ 2  ปี ปรับตวัลดลงท าจดุต า่สดุตอ่เนือ่งแตะระดบั 0.13% ใกลค้า่ตดิลบมากขึน้ เป็นสญัญาณเตอืนว่า Yield 
Curve ก าลังจะเขา้สูภ่าวะผดิปกตทิีผ่ลตอบแทนระยะยาวลดลงต ่ากว่าระยะสัน้ ซึง่เป็น Leading Indicator ว่าเศรษฐกจิ
สหรัฐก าลังจะเขา้สู่การถดถอย (Recession) ในขณะเดียวกันหากเงินเฟ้อไม่ลดลงจะยิ่งกลายเป็น Stagflation หรือ
เศรษฐกจิชะลอลงแตเ่งนิเฟ้ออยูใ่นระดบัสงู และธนาคารกลางไมส่ามารถใชน้โยบายทางการเงนิเขา้ชว่ยเหลอืได ้

CENTEL




