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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความกังวลเรื่องการระบาดรุนแรงของ Covid-19 ในต่างประเทศ และ Trade
War ที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ Fund Flow ไหลเข้าสู่
สินทรัพย์ปลอดภัย ส่วนในประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ขับเคลื่อน กระแสอยู่ที่
การเก็งกำไรหุ้นที่ได้ผลบวกจาก มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และคลาย Lock
แนะนำ ลด DIF 10% เข้า CPALL หุ้น Top Pick เลือก CPALL และ INTUCH

SET Index ยังไม่ไป แต่ให้เก็งกำไรตามมาตรการผ่อนคลาย
ภายใต้ แ รงกดดั น จาก ปั จ จั ย หลั ก ได้ แ ก่ การระบาดที รุ น แรงของ Covid-19 ใน
ต่างประเทศโดยล่าสุดจํานวนผูต้ ิดเชือสูงกว่า ล้านคน และผูเ้ สียชีวิตมากกว่า แสน
คน ส่วนอีกปั จจัยหนึงเป็ นเรืองของความกังวล Trade War ซึงดูเหมือนว่าสถานการณ์มี
ความผันผวนค่อนข้างมาก สภาพแวดล้อมดังกล่าวทําให้ Fund Flow ไหลเข้าสู่สินทรัพย์
ปลอดภัยอีกรอบหนึงเห็นได้จากราคาทองคําทีปรับขึนไปเหนือ
$ ขณะที Bond Yield
ปรับลดลงโดย Bond Yield 5 ปี ในสหรัฐฯ ปรับลงมาสร้างจุดตําสุดที . % สําหรับ
ปั จจัยภายในประเทศก็อยู่ในภาวะทีขาดแรงขับเคลือน ความสนใจหลักอยู่ทีมาตรการใน
การฟื นเศรษฐกิจ และ การคลาย Lock มาตรการเพือป้องกันการระบาดของ Covid ซึง
น่าจะเป็ นผลดีต่อหุ้นในบางอุตสาหกรรม แต่ไม่ถึงขนาดทีจะขับเคลือนให้ SET Index
เปลียนแปลงไปในทิศทางใดทางหนึง กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี ให้ความสําคัญกับหุน้ ที
น่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการฟื นเศรษฐกิจ และการคลาย Lock แนะนําปรับพอร์ตโดย
ให้นาํ เงินทีพักไว้ใน DIF ออกมา 10% เพือเข้าลงทุนใน CPALL ทังนีคาดหมายจะเห็ น
พัฒนาการเชิงบวกหลายเรือง ส่วน Top Pick เลือก CPALL และ INTUCH
ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ พ.ร.ก. กระตุ้นเศรษฐกิจ

1,330.34
4.46
47,194

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-2,550.92
-209.58
2,132.25
628.25
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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 + Trade War ผลักเงินเข้าสู่ Safe Heaven อีกครั้ง
เม็ดเงินลงทุนเชือว่ายังคงไหลออกจากสินทรัพย์เสียง และเข้าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย สะท้อน
จากตลาดหุ้น โลกเมื อวัน ศุก ร์ที ผ่ า นมา คื อ ดัช นี Dow Jones ลดลง . %, S&P 500
2.4%, NASDAQ 2.6% ฯลฯ ขณะทีราคานํามัน ดิ บลดลง . % สวนทางกับ สิ น ทรัพ ย์
ปลอดภัย (Safe Haven) ปรับ เพิมขึน อาทิ Bond Yield 5 ปี ของสหรัฐลดลงไปทํา จุด
ตําสุดเป็ นประวัติการณ์ที 0.29% ราคาทองคําเพิมขึน . % ฯลฯ โดยปั จจัยกดดันหลักๆ
ยังเป็ นเรืองเดิม คือ
ั
มขึน
 ความกังวล COVID-19 ทียังมีอยู่ ล่าสุด จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ทวโลกเพิ
เป็ น
, ราย สูงกว่า ค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วัน ที , ราย ส่งผลให้
จํานวนผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลกมีจาํ นวนกว่า ล้านรายแล้ว โดยจํานวนผูต้ ิดเชือ
รายใหม่ส่วนใหญ่ ยังมาจากสหรัฐ, บราซิล, อินเดีย เป็ นต้น และบางประเทศ
เผชิญการระบาดรอบที ก ( nd Wave) (ดังรู ป) เช่น เกาหลีใต้, เยอรมนี, สหรัฐ
เป็ นต้น กระตุน้ ความกัลวลว่า บางประเทศอาจดําเนินมาตรการ Lockdown อีก
ครังหนึงได้
 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน มีนาหนั
ํ กขึนมาอีกครังหนึง ภายหลังนาย
Mike Pompeo รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเผยว่าสหรัฐเตรียมจํากัดการให้ VISA
เข้า สหรัฐ แก่ ส มาชิ ก พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์จี น ที มี ส่ ว นเกี ย วข้อ งกับ การผลัก ดัน
กฎหมายความมันคงฉบับใหม่ในฮ่องกง ประเด็นดังกล่าวสร้างความกังวลว่า
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจกลับมาอีกครังหนึงได้
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ และตลาดหุ้นโลก

ทีมา: Bloomberg
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โดยปั จจัยต่างประเทศทีให้นาหนั
ํ กในสัปดาห์นี คือ การรายงานดัชนีเศรษฐกิจต่างๆของทัว
โลก ได้แก่ GDP งวด 1Q63 (รายงานครังที ) ของสเปน และอังกฤษ, ดัชนี PMI ภาคการ
ผลิตของญีปุ่ น, ยุโรป, อังกฤ, สหรัฐ เดือน มิ.ย. 2563, รายงานการประชุม Fed งวด เดือน
มิ.ย. 2563 และรายงานภาวะตลาดแรงงานสหรัฐ (ดังตาราง)
ดัชนีเศรษฐกิจที่ให้น้ำหนักสัปดาห์หน้า

ทีมา: Bloomberg

ในประเทศไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เก็งกำไรไปตาม มาตรการฟื้นเศรษฐกิจ
แล คลาย Lock
ปั จ จัย ในประเทศในช่ ว งนี ไม่ มี ป ระเด็ น อะไรเป็ น พิ เ ศษ เชื อว่ า ตลาดน่ า จะสนใจหุ้น ที
เกียวข้องกับมาตรการกระตุน้ ภาครัฐ และการผ่อนคลายธุรกิจ (Reopen) ทีรับได้อนุมัติ
ออกมาแล้วในช่วงก่อนหน้า และจะถึงวันทีมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์นี หลังจากสถานการณ์
Covid-19 ไทย พบว่า ไร้ผตู้ ิดเชือในประเทศ วัน หลักๆ คือ
 มาตรการกระตุ้น ท่อ งเทียว : หลังจากวันที มิ.ย. ครม.อนุมตั ิไปแล้ว
มาตรการ อาทิ “เทียวปั นสุข” คือ รัฐสนับสนุนค่าเดินทาง เช่น สายการบินใน
ประเทศ, รถเช่า ฯลฯ รวม 2 ล้านคน “เราไปเทียวกัน” รัฐร่วมจ่ายค่าทีพัก 40%
ของค่ า ห้อ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น 3,000 บาทต่ อ คื น “กํา ลัง ใจ” รัฐ สนับ สนุน ค่ า เดิ น ทาง
บุคลากร COVID-19 ไม่เกินคนละ 2,000 บาท รวมทังหมดวงเงิน . หมืน
ล้านบาทราว . % ของ GDP ระยะเวลาคือ ช่วง Q63- ต้น Q63
ประเด็ น ให้ นํ าหนั ก คื อ การประชุ ม ครม. วั น อั ง คารนี มิ . ย. การ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย(ททท.) จะมีการเสนอขันตอนการลงทะเบียน
ให้ ครม.พิจารณา และ วันพุธที ก.ค. จะเริมเปิ ดให้นกั ท่องเทียวลงทะเบียน
รับสิทธิ อาทิ รู ปแบบ E-Vocher ซึงรัฐจะโอนเงินให้ผ่าน Application “ เป๋ าตัง”
ของ ธนาคารกรุงไทย
โดยรวม ASPS เชือว่าอาจจะมีกระแสการเข้าเก็งกําไรหุ้น กลุ่ม กลุ่มท่องเทียว
และโรงแรม (ERW,CENTEL, MINT) อาทิ ERW เนืองจากมีสดั ส่วนรายได้จาก
โรงแรมในประเทศราว % อีก % ต่างประเทศ หรือ กลุม่ การบิน (AAV, BA,
NOK) และ อย่างไรก็ตาม ASPS ประเมินราคาหุน้ ในกลุ่มได้ปรับขึนมาตอบรับ
ปั จจัยบวกและเกินมูลค่าพืนฐาน แนะนํา Tradingระยะสันตามกระแสข่าว
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สัดส่วนรายได้ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในกลุม่ โรงแรมและอาหาร

ทีมา: Bloomberg

 มาตรการผ่อ นคลายธุร กิจ โดยวันนี ศบค.จะแถลงรายละเอียดผ่อยคลายเฟส
อาทิ ผับ, บาร์ ฯลฯ และสัปดาห์นีนีวันที ก.ค. จะเป็ นวันแรกทีโรงเรียนเปิ ด
เทอม และในวันเดียวกัน รัฐจะเปิ ดให้ผใู้ ช้บริการรถไฟฟ้านังติดกันได้ เชือว่าจะ
ดีต่อ BTSGIF คือ 1 ในกองทุนโครงสร้างพืนฐาน ทีได้ประโยชน์จากผ่อนคลาย
ดังกล่าว ทําให้มีผใู้ ช้งาน BTS กลับมาเกือบใกล้เคียงระดับปกติ และปั จจุบนั ทมี
Discount จาก NAV ราว % แลมีความผันผวนตํา และมีค่า Beta น้อยกว่า
เท่า
อีกประเด็นคือ ความคืบหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของ พ.รก. กระตุน้ เศรษฐกิจ
ล่าสุดมีการเบิกจ่ายไปแล้ว , ล้านบาท หรือคิดเป็ น . % ของวงเงินรวม .
ล้านล้านบาท (ไม่นบั พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน วงเงิน แสนล้านบาท เพราะ
เป็ นเพียงการตังกองทุนเข้าซือตราสารหนี ซึงการซือขายตราสารทางการเงินจะไม่นับใน
การคํานวณ GDP)
ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ พ.ร.ก. กระตุ้นเศรษฐกิจ
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โดยรวมวงเงินกระตุน้ เศรษฐกิจผ่าน พ.ร.ก. ทัง ฉบับมีการเบิกจ่ายไปแล้ว , ล้าน
บาทหรือคิดเป็ น . % ของวงเงินรวม แต่หากเทียบกับ GDP ไทยปี
ที . ล้าน
ล้านบาท พบว่าวงเงินกระตุน้ เศรษฐกิจทีเบิกจ่ายมีสดั ส่วนเพียง . % ของ GDP ซึงนับว่า
ไม่มากนัก โดยรวม ASPS ประมานการเศรษฐกิจไทยในงวด Q จะหดตัวแรง %yoy
มีโอกาสเป็ นไปได้ และ งวด Q63-4Q63 คาด หดตัว . % , หดตัว %

แนะหุ้นเด่น Window Dressing เสริมเกราะป้องกัน COVID อย่าง
CPALL, INTUCH
สถานการณ์ไวรัส COVID- ยังคงเป็ นประเด็นทียังต้องติดตาม บวกกับสงครามการค้าที
มีความไม่แน่นอนสูง ซึงเป็ นปั จจัยเสียงทีทําให้เกิ ด Downside ของประมาณอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในปี
ขณะทีตลาดหุน้
ยังซือขายบน PER20F ทีแพงสุดในภูมิภาค ทําให้ Fund flow ต่างชาติอาจยังไม่ไหลเข้า
หุน้ ไทยเช่นเคย
กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น จํา เป็ นต้ อ งพิ ถีพิ ถัน แนะหุ้ น เด่ น Window Dressing พร้ อ มกั บ
เสริ ม เกราะป้ องกั น COVID-19 อย่ า ง CPALL, INTUCH เป็ น Top picks คาดว่ า
Outperform ตลาดได้ ดีในยามทีตลาดผั นผวนหนั ก โดยมีรายละเอียดทีน่ าสนใจ
ดังนี
Valuation หุ้นเด่น Toppicks อย่าง CPALL INTUCH
Company

Last Price
FairValue Upside Div Yield 20F (%)
(28/06/2020)

ผลตอบแทน 1 สั ปดาห์
สุ ดท้ า ย
ก่ อนสิ้ นเดื อน มิ .ย.

COVID-Return

CPALL

67.50

78.00

15.6%

1.89

1.10%

-21.21%

INTUCH

57.00

70.00

22.8%

3.86

2.20%

-20.90%

SET Index

0.70%

-38.70%
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CPALL(FV@ 78.00) หลังจากราคาหุน้ ในกลุ่มค้าปลีก-ค้าส่ง ส่วนใหญ่ปรับตัวเต็มมูลค่า
พืนฐานปี 63 แต่ยงั มีตวั เลือกน่าสนใจ CPALL ทีราคายัง Underperform กลุม่ ฯ อย่างมาก
ทังๆทีมีแนวโน้มกลับมาฟื นตัวเป็ นปกติเช่นเดียวกัน กล่าวคือ
1)
ปั จ จัย กดดัน คลี คลายไปแล้ว ทังหมด ทังการยกเลิ ก เคอร์ฟิ ว และห้า มขาย
แอลกอฮอล์ (7-8% ยอดขาย)) รวมถึ ง การเดิ น ทางที จะกลั บ มาเพิ มขึ นหลั ง คลาย
Lockdown + อานิสงส์มาตรการกระตุน้ ท่องเทียว หนุนสาขาในปั ม PTT (15% สาขารวม)
และ
2)
การขายสินค้าจําเป็ น ถือเป็ นจุดแข็งสําคัญ ทีเชือว่าช่วยให้คาดหวังการฟื นตัวได้
ค่อนข้างแน่นอน บวกกับ การปรับตัว CPALL พัฒนา บริการเสริมตอบโจทย์ New Normal
หลัง COVID-19 เช่น การรับ-ส่งพัสดุ ประกอบกับ ธุรกิจรองขายส่ง MAKRO (40% ของ
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ยอดขายรวม) ทีฟื นตัวเร็ว จากการจับกลุ่ม End user โดยใช้จุดแข็งสิน ค้าครอบคลุม ,
ความเชียวชาญขายของสด และราคาแข่งขันได้ ชดเชยกลุม่ HORECA ทีลดลงได้ทงหมด
ั
ภาพรวมกําไร 1H63 แม้ อ่อนตัวลง yoy แต่เชือว่าสะท้ อนอยู่ในราคาหุ้นแล้ ว ขณะที
คาดหวังฟื นตัวได้ ใน 2H63 ประกอบกับ ผลบวกการกลับมาเปิ ดสาขาใหม่ คงคาด
กําไรปี 2563 ทรงตัว yoy แกร่งกว่ากลุ่มฯ ขณะทีราคาหุ้นปั จจุบันซือขาย PER’63 ที
26 เท่ า ตําสุ ด ในรอบหลายปี อี ก ทั งได้ ปัจ จั ย หนุ น จากการมี โ อกาสทํา Window
Dressing ช่ ว งท้ า ยของไตรมาส และยั ง Outperform ตลาดได้ ดี ใ นช่ ว งที เกิ ด
Covid19 ระยะที (ให้ ผลตอบแทนชนะตลาดในช่วงนันถึง 17.49%)
INTUCH(FV @ 70.00) เป็ น อี ก หุ้น ที มัก ถู ก ทํา Window Dressing (ให้ผ ลตอบแทน
เฉลีย . % ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มิ.ย.) และ Outperform ตลาดได้ดีในช่วงที
เกิด Covid19 ระยะที (ให้ผลตอบแทนชนะตลาดในช่วงนันถึง . %) ขณะเดียวกันยัง
คาดหวังปั นผลได้สงู ถึง % ต่อปี ถือเป็ นเบาะรองรับความผันผวนได้เป็ นอย่างดี

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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