รุกฆาตตลาดหุ ้น
28 เมษายน 2565

PICKS OF THE DAY
• ดี เ ดย์

1 พ.ค. 65 ไม่ ต้ อ งตรวจ
RT-PCR

CENTEL

Trading Range

• ช่วงที่เหลือของปีดีขึ้น

ชะลอการลง
แต่ไม่ไปไหนไกล

• แนวโน้ม 1Q65 ยังโตดี

1655-1670

• ส่งออกของไทยยังโตได้ดี

LEO

ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ้คาดว่าจะชะลอการลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศหลัง
ชะลอการลง แต่ไม่ไปไหนไกล: มุมมองตลาดหุ ้นไทยเชานี
ในชว่ ง 3 วันทาการทีผ
่ า่ นมา SET Index ปรับตัวลงไปราว 30 จุด +/- อย่างไรก็ด ี ปั จจัยลบเดิมๆ ยังคงกดดัน Upside ของ
้
ี่ ง Lockdown
ตลาด ได ้แก่ 1) คาดการณ์การขึน
้ ดอกเบีย
้ และลดงบดุลของ Fed 2) จีนยังคงใชนโยบายคุ
มเข ้มโควิดเสย
ี -ยูเครน ทีย
เมืองเศรษฐกิจสาคัญในหลายพืน
้ ที่ และ 3) สงครามรัสเซย
่ ังยืดเยือ
้ ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้ อและพลังงานที่
ี ระงั บการส่งก๊าซธรรมชาติให ้กับโปแลนด์-บัลแกเรีย เนื่องจากไม่ชาระราคาเป็ นเงินสกุลรูเบิล ดันราคาก๊าซ
ล่าสุดรัสเซย
ธรรมชาติพงุ่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ ง ขณะทีเ่ งินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนือ
่ งล่าสุดดัชนี Dollar Index ทะลุ 103 จุดสูงทีส
่ ด
ุ ในรอบ 5 ปี
ี จะขยายตัวได ้น ้อยลงทาให ้ Fund Flow ไหลออก
เนื่องจากความกังวลการเกิด Recession ในอนาคตและเศรษฐกิจเอเชย
ี อ่อนค่าลงในเชงิ เปรียบเทียบ ทีล
กดดันให ้เงินสกุลต่างๆ ในเอเชย
่ า่ สุดเงินบาทไทยมีแนวโน ้มอ่อนค่าต่อเนือ
่ งใกล ้แตะระดับ
34.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จึงคาดวันนี้ SET Index จะแกว่งตัวออกข ้างไม่ไปไหนไกลในกรอบระหว่าง 1655-1670 จุด
ั ้ “ซอ
ื้ ทีแ
กลยุทธ์การลงทุน: ทางฝ่ ายยังคงกลยุทธ์เก็งกาไรระยะสน
่ ว
่ นวรับ ขายทีแ
่ นวต ้าน” โดยยังชอบธีม 1) หุ ้นท่องเทีย
เปิ ดเมืองหลังโควิดในประเทศเป็ นขาลงและ 1 พ.ค. 65 ยกเลิกตรวจ RT-PCR ได ้แก่ AOT, CENTEL, MINT, CPALL 2) หุ ้น
รับเปิ ดเทอม ได ้แก่ BEM 3) หุ ้นรับเงินบาทอ่อนค่า ได ้แก่ ASIAN, GFPT, EPG และ 4) หุ ้นทีค
่ าดผลประกอบการ 1Q65
ออกมาดีเติบโตทัง้ y-y และ q-qได ้แก่ BDMS, LEO
ปัจจ ัยเด่นว ันนี:้ 1) การประชุม BoJ ทีค
่ าดว่าจะยังคงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายไว ้ตามเดิมและผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน
ต่อ ไปเพื่อ กระตุ ้นเศรษฐกิจ ของญี่ปุ่ น จั บ ตามุม มองทางเศรษฐกิจ และการท า Yield Curve Control ว่า จะเปลีย
่ นแปลง
้
หรือไม่เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกพลิกมาใชนโยบายทางการเงิ
นเข ้มงวด 2) สหรัฐประกาศจีดพ
ี ี 1Q65 คาดออกมา
ี -ยูเครนและการคว่าบาตร รวมถึงการใชนโยบายทางที
้
ขยายตัวเพียง 1.1% q-q รับผลกระทบจากเงินเฟ้ อ สงครามรัสเซย
่
ั ดาห์ทผ
เข ้มงวดของ Fed 3) ตัวเลขผู ้ขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกของสหรัฐในสป
ี่ ่านมา คาดเพิม
่ ขึน
้ เพียง 180,000 คน
ั ดาห์กอ
ี ห ้ามสง่ ออกน้ ามันปาล์มทุกประเภทมีผลวันนี้ หลังเกิดปั ญหาขาดแคลนหนั ก
น ้อยลดลงจากสป
่ นหน ้า 4) อินโดนีเซย
ภายในประเทศ ดันราคาน้ ามันปาล์มพุ่งสูงขึน
้ อาจมีผลต่อการเก็งกาไรหุ ้นทีเ่ กีย
่ วข ้อง อาทิ VPO, LST, UVAN, UPOIC,
TVO (ราคาถัว่ เหลืองขยับขึน
้ ตาม) และ 5) SCB จะถูกลดน้ าหนั กการลงทุนในดัชนี FTSE All-World Index มีผลวันนี้ จาก
ประเด็นฟรีโฟลททีล
่ ดลง จึงอาจมีผลต่อ Sentiment ลงทุน แต่ไม่มผ
ี ลต่อปั จจัยพืน
้ ฐาน
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิง่ ยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐานด ้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
้ ขายล่วงหน ้า และทางเทคนิค #37928
ชุตก
ิ าญจน์ สันติเมธวิรุฬ - นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐานด ้านสัญญาซือ
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐานด ้านหลักทรัพย์ #41993
ดนัยภัทร เนตรพิทรู , CFA - นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐานด ้านตลาดทุน #111498
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