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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ผ่านมามาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นไปที่กระตุ้นการบริโภคครัวเรือน และ
ท่องเที่ยว แต่เชื่อว่าจะเห็นการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น
ทั้งรถไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม แนะนำปรับพอร์ตโดย Cut Loss หุ้น
TVO (น้ำหนัก 5%) และเข้าลงทุนใน INSET ซึ่งได้ประโยชน์จากการลงทุน
ระบบโทรคมนาคมแทน Top Pick เลือก INTUCH, INSET และ SPVI

จะเห็นการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น
สถานการณ์ Covid-19 โดยภาพรวมทัวโลกยัง ดูน่ า เป็ น ห่ ว ง แต่การตี ค วามทีจะทํา ให้
เกิดผลกระทบต่อตลาดหุน้ มีนาหนั
ํ กน้อยลง อาจเป็ นเพราะว่า Fund Flow ทีเข้าสูส่ ินทรัพย์
ปลอดภัยเริมตึงตัว หลังราคาตราสารการลงทุนต่างๆ ปรับสูงขึน และกดดัน Yield ให้ลงมา
ตํากว่าทีควรจะเป็ น สําหรับในบ้านเรามี ประเด็นทีติดตาม เริมจากการประชุม กนง. วัน
พรุง่ นี ฝ่ ายวิจยั เชือว่าในช่วงเวลาทีเหลือของปี
มีโอกาสทีจะปรับลดอัตราดอกเบียลง
อีก ครังเหลือ . % แต่อาจไม่ได้เป็ นการปรับลงในรอบนี แต่หาก Surprise มีการปรับ
ลดลงมาก็จะเป็ นผลดีต่อ SET Index เพราะทําให้ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนตลาดหุน้
กับพันธบัตรกว้างขึน ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสูห่ นุ้ เฉพาะอย่างยิงหุน้ ปั นผล อีกประเด็นหนึง
ทีน่าติดตามก็คือ มาตรการในการฟื นฟูเศรษฐกิจ โดยทีผ่านมาเน้นการกระตุน้ การจับจ่าย
และการท่องเทียว ในช่วงจากนีไปน่าจะเห็นการเร่งตัวของการประมูลโครการก่อสร้า ง
โครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ ทังในส่วนของรถไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม ซึงฝ่ ายวิจยั
เห็นว่าเป็ นผลดีต่อหุน้ ทีเกียวข้องอย่าง INSET แนะนําปรับพอร์ตโดย Cut Loss หุน้ TVO
แล้วย้ายเงินเข้าลงทุนใน INSET ส่วน Top Pick เลือก INTUCH, INSET และ SPVI
แผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานหลัก EEC
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
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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Covid-19 ยังไม่จบ แต่ถูกตีความเป็นลบต่อตลาดหุ้นน้อยลง
ตลาดหุ้น ทัวโลกดูเ หมื อ นว่า ให้น าหนั
ํ ก การระบาดของไวรัส COVID-19 รอบที 2 (2nd
wave) น้อยลง แม้จาํ นวนผูต้ ิดเชือหลายประเทศยังพุ่งขึนต่อ อาทิ สหรัฐ พบผูต้ ิดเชือราย
ใหม่ .14 หมื นสูงกว่า ค่าเฉลียต้น เดื อน มิ .ย. อยู่ร าว . หมื นราย เกาหลี ใ ต้ ล่า สุด
ออกมายอมรับ ประเทศติดเชือรอบ ล่าสุดกลับมาเพิม ราย ฯลฯ แต่ตลาดหุน้ ทัง
ประเทศยัง ทรงตัว สูง ทังนี เชื อว่ า เนื องจากตลาดให้น ําหนัก การผ่ อ นคลายประเทศ
(Reopen) เป็ นหลัก
ํ กปั จจัยลบทียังรออยู่อืนๆ อาทิ Trade war สหรัฐ-จีน , การ
อย่างไรก็ตาม ASPS ให้นาหนั
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ คืนนีในสหรัฐ รายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐงวดเดือน
มิ.ย. 2563 (ประมาณการเบืองต้น) ซึงตลาดคาดจะฟื นตัวมาทีระดับ 48 จุด จากเดือน
ก่อนที 39.8 จุด หรือเพิมขึน 20.6%mom ตามภาวะเศรษฐกิจทีฟื นตัว และถ้านับจากจุด
ตําสุดที 36.1 จุด ในเดือน เม.ย. 2563 PMI จะฟื นตัว %

พรุ่งนี้ให้น้ำหนักประชุม กนง.
วันพรุง่ นีให้นาหนั
ํ กการประชุม กนง. ซึง ASPS คาด กนง. จะคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ที
0.5% (ตําสุดเป็ นประวัติการณ์) จากปั จจัยต่างๆดังนี
1. ไทยไม่พบจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ในประเทศติดต่อกันรวม 28 วัน นับตังแต่วนั ที
25 พ.ค.
ส่งผลให้การผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆทําได้มากขึน โดย
ปั จจุบนั ดําเนินมาถึงระยะที 4 (ยกเลิก Curfew))เชือว่าการผ่อนคลายข่างต้น จะ
ช่วยให้เศรษฐกิ จกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึน ซึงจะลดบทบาทของนโยบาย
กระตุน้ เศรษฐกิจ (เช่นการลดดอกเบีย) ลง
2. Consensus ของ Bloomberg พบว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาด กนง. จะคง
ดอกเบีย โดยมีนักเศรษฐศาสตร์จาํ นวน 10 ท่าน จากทังหมด 14 ท่าน มองว่า
กนง. จะคงดอกเบียที . % ส่วนอีก 4 ท่านคาดว่า กนง. จะลดดอกเบียเหลือ
0.25%
3. ตลาดการเงินมองว่ากนง. จะคงดอกเบียที . % สะท้อนจาก Bond Yield ไทย
อายุ 1 ปี ล่าสุดแกว่งทรงตัวทีระดับ 0.542% ซึงใกล้เคียงอัตราดอกเบียนโยบาย
ปั จจุบนั บ่งชีว่าตลาดยังมีมมุ มองว่าอัตราดอกเบียยังทรงตัว
อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาท่าทีล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ธปท. ดู
มีแนวโน้มกังวลต่อความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจมากขึน สะท้อนจาก ธปท. ออก
คําสังให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และงดการซือหุน้ คืน เพือรักษา
ความแข็งแกร่งของเงินกองทุน จากท่าทีล่าสุดของ ธปท. ข้างต้น ASPS ประเมินว่าอาจ
ส่งผลให้อตั ราดอกเบียนโยบายของไทยเริมเปิ ด Downside ให้ปรากฎขึนมาอีกครัง
โดยรวม ASPS คาดว่า ในช่ ว งที เหลื อ ของปี 2563 กนง. ยัง มี โ อกาสลดอัต ราดอกเบี ย
นโยบายลงได้อีกอย่างน้อย 1 ครัง ราว 0.25% ซึงจะส่งผลให้อตั ราดอกเบียของไทยลงไป
เหลือ 0.25% (ตําสุดเป็ นประวัติการณ์)
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จะเห็นการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น
กระแสการรัฐออกมาตรกระตุน้ กลุ่มต่างและผ่อนคลายเศรษฐกิจของรัฐบาลยังมีต่อเนือง
หลังจากไทยไร้ผตู้ ิดเชือ COVID-19 ในประเทศติดต่อกัน วัน หลังจากก่อนหน้าอัดฉีด
เงิน
บาทให้กบั ประชาชน หลายลุ่ม , มาตรการกระตุน้ การท่องเทียวในประเทศ (ไป
เทียวกัน , เทียวปั นสุข ฯลฯ ล่าสุด การผ่อนคลายธุรกิจเฟส อาทิ ผับ,บาร์ คาดจะเปิ ด
ก.ค., ประชุม ครม. วันนี ประเด็นที ครม. พิจารณาคือ เคาะเพิมเงิน ในกลุ่ม กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รัฐบาลยังเดินหน้าเร่งแผนโครงการลงทุนขนาดใหญ่กระแสการลงทุนเริมกลับมาอีกครัง
โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า อาทิ
 รถไฟฟ้ าสายสีส ้ ม (ตะวัน ตก) ช่ว งบางขุน นนท์-มีน บุรี (งานโยธาสายสีสม้
ตะวันตก และงานเดินรถตลอดทังเส้น) มูลค่าราว . หมืนล้านบาท หลังจาก
ครม. อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะออกหลักเกณฑ์ TOR ภายใน ก.ค. 63
และเปิ ดให้เอกชนยืนประมูล ต.ค. และคาดจะสรุปผลการประมูลได้ภายในสินปี
 รถไฟฟ้ าสายสีม ่ว งใต้เ ตาปูน -ราษบูร ณะ วงเงิน 8 หมืนล้านบาท กําหนด
เปิ ดประมูลงานโยธาภายในเดือนก.ย.นี และคาดจะสรุปผลการประมูลได้ภายใน
สินปี
ขณะทีโครงการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC จังหวัด ชลบุร,ี ระยอง, ฉะเชิงเทรา
หลัง จากรถไฟความเร็ว สูง เชื อม สนามบิ น ท่ า เรื อ มาบตพุด และสนามบิ น อู่ต ะเภา
สถานะได้ผชู้ นะหรือเซ็นสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทําแผนธุรกิจ ฯลฯ ดัง(ตาราง)
ASPS ประเมิน Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มรับเหมา CK, STEC และ กลุ่ม
นิคมอุตสหกรรม อาทิ AMATA, WHA, FPT
แผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานหลัก EEC

ทีมา: คณะกรรมการนโยบาย EEC, ฝ่ ายวิจยั ASPS
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INSET กำไรปีนี้แกร่งเกินกลุม่ ขณะที่ราคาหุ้นทีย่ ัง Underperform
ภายหลั ง ผ่ า นช่ ว งวิ ก ฤติ COVID-19 ปั จ จุ บั น พบว่ า สถานะงานประมู ล ในส่ ว นงาน
โทรคมนาคม เริมทยอยกลับมาเช่นเดียวกับภาคก่อสร้าง จากการรวบรวมของฝ่ ายวิจยั ใน
กลุ่มทีแจ้งรับงานใหม่ผ่านระบบตลาดฯ (ITEL, ICN, ALT) พบว่า ในส่วน ICN, ITEL งวด
2Q63 มีการประกาศรับงานใหม่ตอ่ เนือง ดีขนชั
ึ ดเจนจากงวด Q63 ซึงไม่มีงานใหม่เลย
ITEL รับงานใหม่ได้
ช่วงสินสุด Q63

. ล้านบาท เพิมขึนมีนัยฯจาก Backlog ราว . พันล้านบาท

ICN รับงานใหม่ใน Q63 ได้ถึงราว . พันล้าบาท เพิมขึนมี นัยฯ จาก Backlog สิน
1Q63 ของบริษัท ประเมินราว . พันล้านบาท
ส่วน ALT รับงานใหญ่ใน Q63 ไปราว ล้านบาท หนุน Backlog สินสุด Q63 อยู่ราว
. พันล้านบาท จึงอาจสร้างข้อจํากัดรับงานเพิมเติมหลัง COVID-19
ขณะที INSET ที ฝ่ ายวิ จัย ติ ด ตามในกลุ่ม ดัง กล่ า ว ปั จ จุ บัน พบว่ า เริ มกลับ มาสะสม
Backlog เพิมขึนต่อเนืองเช่นกัน โดยล่าสุดเซ็นสัญญารับงานใหม่ จากกลุม่ งานสร้าง Data
Center ทีเชียวชาญอีก ล้านบาท เพิม Backlog (ก่อนรับรูร้ ายได้ M63) เป็ น . - .
พันล้านบาท และคาดเพิมขึนต่อเนือง จากพันธมิตรบริษัท ทังคู่คา้ รัฐฯ อาทิ TOT CAT
และเอกชนกลุ่ ม TRUE และกลุ่ ม ที บริ ษั ท รับ งานต่ อ ในส่ ว นงานโครงสร้า งพื นฐาน
(Subcontract) ที เป็ นผู้ป ระกอบการรายใหญ่ ใ นกลุ่ ม ทั งสิ น อาทิ FORTH, ICN, AIT
ภาพรวมข้างต้นหนุนปั จจุบนั INSET มี Backlog ปั จจุบันสามารถรองรับการรับรู ร้ ายได้
ช่วงทีเหลือของปี ที . พันล้านบาทไปแล้วเกือบ % ทีเหลือ % เชือว่าไม่ใช่เรืองยากที
บริษัทจะรับงานใหม่เพิมพิจารณาจากพันธมิตรหลากหลายดังกล่าว ซึงไม่น่าจะมองข้าม
INSET ทีมีความสามารถรับงานโครงสร้างพืนฐานทีครบเหนือรายอืน
โดยรวมจึงเชือมันว่ากําไรปี นีจะเติบโต % ตามคาด ถือว่าสูงกว่าผูป้ ระกอบธุรกิจรับงาน
โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเป็ นหลัก คือ ITEL ที Consensus คาดกําไรปี
ลดลง
6.9% แต่อาจจะด้อยกว่า ALT ทีพลิกขาดทุนเป็ นกําไร (ICN ไม่มีรายใดจัดทําบทวิเคราะห์)
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายวิจยั ชอบ INSET(FV@B4.18) จากจุดเด่นทีหุน้ ทีแทบไม่ตอบรับข่าวบวก
เลย (YTD ปรั บ ตั ว ขึ น . % vs ALT +114%, ICN +15.7% , ITEL +8.9%) ขณะที
Valuation ปั จจุบนั ยังถูกกว่ากลุม่ มาก มี PER’63 เพียง . เท่า ขณะที ALT และ ITEL ซือ
ขายเฉลีย . เท่า มูลค่าพืนฐานอิง PER 16 เท่า ที . บาท ยังมี Upside สูงถึง . %
แนะนํา ซือ
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หุ้นเล็กอาจชะลอความร้อนแรงบ้าง แต่ INSET,SPVI ยังเย้ายวนให้
น่าลงทุน รวมถึงหุ้นปันผล INTUCH คาดยัง Outperform ตลาด
แรงขายจากนักลงทุนสถาบันฯ และต่างชาติทีมีมาต่อเนือง จนทําให้มียอดซือสุทธิในเดือน
มิ.ย. พลิกกลับมาเป็ นยอดขายสุทธิ โดยสถาบันฯขายสุทธิ . พันล้านบาท(mtd), และ
ต่างชาติขายสุทธิ . หมืนล้านบาท(mtd) กดดันให้ดชั นีหุน้ ขนาดใหญ่ อย่าง SET50
Index พลิ ก กลั บ มา - .3%(mtd) ขณะที ดั ช นี หุ้น ขนาดเล็ ก SSET Index Outperform
ตลาดมาก โดยให้ผลตอบแทนสูงถึง . %(mtd) ตามทีฝ่ ายวิจยั แนะนําให้มีหนุ้ ขนาดเล็ก
ติดอยู่ในพอร์ตบ้างในช่วงทีผ่านมา
อย่างไรก็ตามหุน้ ขนาดเล็กเริมมีสญ
ั ญาณชะลอความร้อนแรง เนืองจากหากพิจารณาใน
เชิงเปรียบเทียบระหว่างดัชนีหนุ้ เล็ก SSET Index กับ SET Index (SSET/SET) พบว่า ดัชนี
ดังกล่า วขึนทํา จุดสูง สุด ในรอบปี และสูงกว่า ระดับ SD อี กครัง แสดงว่า ล่า สุด SSET
Index Outperform กว่า SET Index มากเกินกว่าปกติ แต่เป็ นทีสังเกตว่าในอดีตทุกๆครัง
ทีดัชนีดังกล่าวอยู่สูงกว่า SD ใน รอบทีผ่านมา หุน้ ขนาดเล็กอย่าง SSET Index เริม
กลับมา Underperform มากกว่าหุน้ ขนาดใหญ่
เปรียบเทียบดัชนี SSET Index และ SSET/SET

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ดังนั นในช่วงทีหุ้นขนาดเล็กมีโอกาสชะลอความร้ อนแรงลง กลยุทธ์เน้ นเลือกหุ้น
ขนาดเล็กทีมีพืนฐานแข็งแกร่งและโดดเด่นกว่าหุ้นอืนๆ แนะนํา INSET, SPVI และ
หุ้นขนาดใหญ่ปันผลสูงน่ าจะได้ รับความสนใจมากขึนหลังหุ้น ธ.พ. งดจ่ายปั นผล
ระหว่างกาล อีกทังยังมีโอกาสถูกทํา Window Dressing ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.
นี ชืนชอบ INTUCH
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SET vs Sector Return 2019

SET vs Sector Return 2020ytd
BANK ‐30.4%
MEDIA
‐18.0%
PROP
‐17.9%
PETRO
‐15.9%
TRANS
‐15.0%
AUTO
‐14.7%
HELTH
‐13.9%
SET
‐13.1%
TOURISM
‐12.4%
FIN
‐12.2%
ENERG
‐12.1%
ICT
‐10.2%
CONMAT
‐9.4%
ETRON
‐8.5%
COMM
‐6.1%
STEELS
‐4.6%
INSUR
‐3.5%
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‐3.4%
FOOD
‐2.2%
AGRI
‐40%
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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