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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_0054

21 มนีาคม 2565

• ราคาน ้ามนัเพิม่ความเสีย่งการท าก าไร: ผลกระทบจาก

สงครามยเูครนยิง่ท าใหร้าคาน ้ามนัปรับขึน้สงูมากตัง้แต่

ตน้ปี ดนัตน้ทนุหลักของธรุกจิหลัก-เคมคิอลลป์รับขึน้

มาก ทางบรษัิทไดม้กีารปรับแผนเพือ่ลดผลกระทบ แต่

คงเลีย่งไดย้าก ขณะทีส่ว่นตา่งผลติภัณฑ์ 1Q65

ลา่สดุต า่กวา่คา่เฉลีย่ปี 64 เกอืบ US$100/ตันแลว้ คาด

ก าไร 1Q65 น่าจะออ่นลงมาก

• ศบค. ปรบัมาตรการรบันกัทอ่งเทีย่ว: ศบค. ปรับ

มาตรการ Test&Go ให ้ นทท.ตา่งชาตเิดนิทางมาได ้

สะดวกขึน้และลดเงนิประกนัสขุภาพเหลอื 1 หมืน่

ดอลลาร์ ในขณะทีส่งครามรัสเซยี-ยเูครนผลกระทบ

นอ้ย การเปิดประเทศในอาเซยีน ท าใหส้ายการบนิ

เตรยีมเปิดบนิระหวา่งประเทศ อกีทัง้ไดล้ดพืน้ทีส่สีม้

และไมห่า้มเดนิทางชว่งสงกรานต์

MINT

SCC

ยงัไมน่า่ผา่น

แนวตา้น 1685 จดุ

1670-1685

ยงัไมน่า่ผา่น แนวตา้น 1685 จุด: มมุมองตลาดหุน้ไทยเชา้นี้คาดว่าจะไมไ่ปไหนไกล หลังภาพรวมไมม่ปัีจจัยหนุนใหม ่
กอปรกบัเป็นชว่งเขา้ใกลก้ารปิดงวดไตรมาสแรกท าใหต้ลาดอาจมคีวามผันผวน จงึคาดว่าเชา้นี้ SET Index จะแกว่งตัวใน
กรอบระหว่าง 1670-1685 จุด ยังไมน่่าผ่านแนวตา้น 1685 จุดไดซ้ ึง่ตอ้งรอตดิตามปัจจัยดังตอ่ไปนี้ 1) Bond Yield สหรัฐ
ปรับตัวเป็นรูปแบบ Inverted Yield Curve 2) สงครามรัสเซยี-ยูเครน ทีย่ังไมม่คีวามคบืหนา้เชงิบวกแมว้่าวันศกุรท์ีผ่่านมา
สหรัฐ-จนี เห็นตรงกนัวา่วกิฤตครัง้นีค้วรยตุโิดยเร็ว ขณะทีส่ปัดาหน์ีป้ระธานาธบิดโีจ ไบเดนผูน้ าสหรัฐเตรยีมเยอืนยุโรปและ
พบเลขาธกิารของนาโต ้รวมถงึอาจเยอืนยเูครนพบประธานาธบิดโีวโลดเีมยีร ์เซเลนสก ีผูน้ ายเูครน 3) สถานการณ์โควดิใน
ประเทศทีย่ังคงอยู่ในระดับสงูทัง้จ านวนผูต้ดิเชือ้และผูเ้สยีชวีติ สว่นทางดา้น ศบค. ไดผ้่อนคลายมาตรการ Test&Go ให ้
เหลอืตรวจ RT-PCR เพยีงครัง้เดยีวเมือ่เดนิทางมาถงึประเทศไทยหนุนตา่งชาตเิดนิทางเขา้ไทยไดส้ะดวกขึน้เป็นบวกต่อ
กลุม่ทอ่งเทีย่วและตัง้เป้าปรับเป็นโรคประจ าถิน่ภายใน 1 ก.ค. 65 ดว้ยเงือ่นไขอัตราการเสยีชวีติรายวันต ่ากว่า 0.1% และ
ฉีดวัคซนีเข็มกระตุน้เกนิกวา่ 60% ของประชากร  และ 4) งานมอเตอรโ์ชวค์รัง้ที ่43 ระหวา่งวันที ่23 ม.ีค. – 3 เม.ย. 65

กลยุทธก์ารลงทุน: ทางฝ่ายแนะน าลงทุนในธีม 1) หุน้รับ ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ Test&Go อาทิ AOT, MINT, 
CENTEL, ERW 2) หุน้ทีม่โีอกาสลุน้ Window Dressing อาท ิPTT, BGRIM, GPSC, CBG, AAV, TTB, INTUCH และ 3) 
หุน้รับประโยชน์งานมอเตอรโ์ชวค์รัง้ที ่43 (ชิน้สว่นยานยนต ์- SAT, AH, STANLY, EPG : ปลอ่ยสนิเชือ่รถยนต์ - TISCO, 
TTB, SCB : เกีย่วขอ้งกบัยานยนตไ์ฟฟ้าในแง่สถานชีารจ์ – EA, PTT, OR : จัดงานและสือ่โฆษณา – GPI, PICO, CMO)

เฝ้าระวงั Yield Curve สหรฐั: เมือ่วันศกุรท์ีผ่่านมา Spread ระหว่าง Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี และ 2 ปี กลับมา
ลดลงตอ่เนือ่งท า New Low ในรอบเกอืบ 2 ปีเทา่กบัระดบัชว่งเกดิวกิฤตโควดิอยูท่ีป่ระมาณ 0.17% และมชีว่งหนึง่ที ่Bond 
Yield สหรัฐอายุ 3 ปี มผีลตอบแทนมากกว่าอายุ 10 ปี แลว้ท าให ้Spread ระหว่าง Bond Yield 10 ปีและ 3 ปี ตดิลบและ 
แมใ้นตอนทา้ย Bond Yield อายุ 3 ปีจะปิดกลับมาต ่ากว่าก็ตาม แต่ทัง้ 2 เหตกุารณ์สง่สญัญาณการ Flattening ลงของ 
Yield Curve และอาจท าใหเ้กดิ Inverted Yield Curve ซึง่เป็น Leading Indicator กอ่นเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ (Recession) 
เป็นลบตอ่การลงทนุในหุน้โดยเฉพาะหุน้กลุม่เตบิโต ทัง้นี ้คาดวา่สาเหตหุนึง่มาจากการตอบรับความเสีย่งเรือ่งเงนิเฟ้อและ
สงครามทีจ่ะสรา้งผลพวงตอ่เศรษฐกจิในระยะถดัไปได ้




