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13 กรกฎาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
พัฒนาการเชิงบวกของวัคซีน Covid-19 มองว่าเป็นกรอบเวลาปกติที่ควร
เกิดขึ้น หากต้องการกระจายวัคซีนได้ภายในกลางปี 2564 แต่ก็น่าจะทำให้
SET Index ปรับขึ้นได้ในระยะสั้น แต่ยังต้องเพิ่มความระมัดระวัง พอร์ต
จำลองได้ Stop Profit หุ้น SPVI รับกำไร 5.2% ให้นำเงินไปพักไว้ใน BISGIF
ส่วนหุ้น Top Pick วันนี้เลือก SCCC, SEAFCO และ STGT

วัคซีนคืบหน้า ... แต่ต้องรอกลางปีหน้า กว่าเข็มจะแตะแขน
สุดสัปดาห์ทีผ่านมาเห็นข่าวเรืองพัฒนการเชิงบวกของ วัคซีน Covid-19 ออกมาจากหลาย
ประเทศ ซึงฝ่ ายวิจัยประเมินว่าเป็ นลําดับเหตุการณ์ปกติทีควรจะเกิดขึน หากจะทําให้
ช่วงเวลาทีมีการกระจายวัคซีนได้ในวงกว้างเป็ นช่วงกลางปี
แต่อย่างไรก็ตามข่าว
ดังกล่าวก็น่าจะส่งผลทําให้ตลาดหุน้ ปรับตัวสูงขึนในระยะสัน สําหรับเศรษฐกิจในประเทศ
ให้ความสนใจกับสถานการณ์หลังจากทีแรงหนุนจากมาตรการเยียวยารู ปแบบต่างๆ หมด
ลงไป ไม่ว่าจะเป็ น การจ่ายเงินเยี ยวยาให้กับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ เดือน , การจ่ายเงิ น
สวัสดิการชดเชยการว่างงานจากประกันสังคม และ การพักการชําระหนีให้กบั ลูกหนี เดือน ว่าจะถูกสะท้อนลงในภาพใหญ่ของเศรษฐกิจอย่างไร หากไม่มีมาตรการอืนเข้ามา
เสริมในช่วงระยะเวลาทีเหมาะสม อาจทําให้เกิดการชะลอตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน
และนําไปสู่การเห็นภาวะการว่างงานทีเพิมสูงขึนได้ ส่วนในต่างประเทศรอติดตามการ
ประกาศ GDP Growth งวด 2Q63 ของประเทศจีน ซึงยังถูกคาดหมายว่าจะเห็นตัวเลข
เป็ นบวก พอร์ตการลงทุนเมือวันศุกร์ทีผ่านมาได้ Stop Profit หุน้ SPVI รับกําไร . % ให้
นําเงินไปพักใน BISGIF ส่วนหุน้ Top Pick วันนีเลือก SCCC, SEAFCO และ STGT
มาตรการเยียวยาประชาชาชนของรัฐบาลที่ออกมาในช่วง Covid-19 สิ้นสุด ก.ค.63
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นักลงทุนสถาบันในประเทศ
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เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์
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ทีมา: ASPS รวบรวม
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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ดีใจยาและวัคซีน Covid-19 คืบหน้า แต่น่าจะสร้างกระแสระยะสั้น
ตลาดหุน้ ต่างประเทศในวันศุกร์ทีผ่านมายังปรับเพิมขึนต่อ ดัชนี NASDAQ ขึนไปทํา All
Time High, S&P500 +1% โดยปั จจัยหนุนมาจากบริษัท Gilead สหรัฐ เผยผลทดลอง
ยา Remdesivir สามารถลดการเสียชีวิตได้ % และพัฒนาการ Vaccine ทังหมด เฟส
และปั จจุบนั มี บริษัท อาทิ Sinopharma ฯลฯ พัฒนาจนถึง เฟส อ่านเพิมใน market
talk เมือวันศุกร์ ก.ค. เชือว่าตลาดหุน้ ตอบรับข่าวดังกล่าวในช่วงสัน ซึงดูเหมือนว่ายัง
มีหลายปั จจัยลบทีจะมีผลต่อเศรษฐกิจและกําไรของบริษัทจดทะเบียนทีรออยู่ อาทิ .)
กระแสการกลับมา Lockdown รอบ ซึงเพิมเติมจากที ASPS นําเสนอใน market talk
เมือวันศุกร์ (11 ประเทศทัวโลกทีกลับมา Lockdown) ล่าสุดมีอีก ประเทศ คือ กรีซ,
ั
ยัง
ฮ่องกง สังปิ ดโรงเรียนทัวประเทศ ฯลฯ หลังจากผูต้ ิดเชือ Covid-19 รายใหม่ทวโลกที
เพิมขึน (สหรัฐในรัฐหลักๆอาทิ Texas และ Florida เพิมขึน 4.3% มากกว่าค่าเฉลีย วัน
ย้อ นหลัง ที เพิ มราว .5%) 2.) ข้อ ตกลงการค้า สงบศึก สหรัฐ -จี น เฟส หลัง จาก
ประธานาธิ บ ดี ท รัมป์ ให้สัม ภาษณ์กับ นักข่ า วว่า “ไม่ เคยนึกถึ ง ประเด็ น ดังกล่า ว” ทังนี
เศรษฐกิจของ ประเทศปี
ยังคงได้รบั ผลกระทบภาษี นาํ เข้าอัตรา - % ปั จจุบนั
ทัง ฝังยังจัดเก็บรวมกัน รอบ
ตลอดสัปดาห์นีประเด็นต่างประเทศทีน่าจะมีอิทธิพลต่อตลาดหุน้ มี ประเด็นสําคัญ คือ


- ก.ค. การประชุ ม OPEC+ มี ประเด็นสําคัญ คือ ตรวจสอบว่า แต่ละ
ประเทศตัด ลดการผลิ ต ตามข้อ ตกลงหรื อ ไม่ ? และจะตัด สิ น ว่ า จะขยาย
ระยะเวลาการตัดลดการผลิต . ล้านบาร์เรล/วัน ซึงจะสินสุด เดือน ก.ค.
หากไม่ต ่อ ตามข้อตกลงเดิม คือ เดือน ส.ค.-ธ.ค. OPEC+ จะตัดลดการผลิต
ลดลงเหลือ . ล้านบาร์เรล/วัน : จะส่งผลให้ Supply นํามันเข้ามาในระบบ
ล้านบาร์เรล/วัน หรือเพิมขึนราว %ของ Supply ทัวโลก คาดเป็ น Sentiment
เชิ งลบต่อ ราคานํามันและหุ้น พลังงาน คํา แนะนํา หุ้นกลุ่ม พลังงานราคาหุน้
ปรับ ตัว เพิ มขึ นสะท้อ นการเพิ มขึ นของราคานํามัน ปั จ จุ บัน ไปแล้ว จนเหลื อ
upside จาก FV ค่อนข้างจํากัด PTTEP(FV@B100) PTT (FV@B42)

ก.ค.จี น ปร ะกาศ GDP Growth งวด Q63 Consensus คาดจะพลิ ก
กลับมาขยายตัว . %yoyจาก งวด Q63 ที – . %yoy(IMF คาดทังปี
ขยายตัว %) หากผิดคาด อาจจะสร้างแรงกดดันต่อการลงทุนต่อตลาดหุน้ โลก

ก.ค. ประชุม ธนาคารกลางยุโ รป(ECB) คาดจะยังคงดอกเบียนโยบายที
เดิม % แต่ตลาดให้นาหนั
ํ ก ECB จะมีการปรับเปลียนมาตรการเข้าซือพันธบัตร
QE เพิมเติมอะไรใหม่หรือไม่
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แรงหนุ น จากมาตรการเยี ย วยาของรั ฐ ใกล้ ห มด ขณะที ่ ป ั ญ หา
เศรษฐกิจยังแรง
เศรษฐกิจไทยปี
ASPS คาด GDP จะหดตัว . %yoy หมายความว่ามูลค่า GDP
จะหายไป . ล้านล้านบาทจากปี
ซึง Nominal GDP อยู่ที . ล้านล้านบาท
เนืองจากฟั นเฟื องขับเคลือนเกือบทุกตัวหดตัว (ส่งออก, การบริโภคครัวเรือน ฯลฯ) อย่างไร
ก็ตาม ASPS คาดยังพอมีฟันเฟื องขับเคลือนบางตัว คือ การลงทุน รัฐ (อ่าน Paragraph
ถัดไป) และ การเร่งเบิก จ่ายรัฐ(G) จาก .) มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล Covid-19 ที
รัฐบาลมุ่งเน้นไปทีการบริโภคและการท่องเทียวทีออกมาระยะเวลา เม.ย.-ก.ค.
อาทิ
บาท เพิมวงเงินในบัตรสวัสดิการ (ดังตาราง) ซึงแหล่งเงินทุนของ
จ่ายเงินเยียวยา
รัฐมาจาก พรก. ล้านล้านบาท ซึงมีการเบิกจ่ายไปเพียง . %ของทังหมด (ดังตาราง)
และ .) การพักชําระหนีและช่วยเหลือลูกหนีจากธนาคารณิชย์ ระยะเวลาช่วยเหลือ คือ
ลูกหนีมีการลงทะเบียนเข้าร่วม คนสุดท้าย คือ ธ.ค.
จะยืดการพักชําระหนีได้ถึง
มิ.ย
มาตรการเยียวยาประชาชาชนของรัฐบาลที่ออกมาในช่วง Covid-19 สิ้นสุด ก.ค.63

ทีมา: ASPS รวบรวม
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ความคืบหน้าของงบประมาณ พ.ร.ก. กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน

ทีมา: ASPS รวบรวม, สินสุด 9 ก.ค.

โดยรวม ASP ประเมินว่าหากมาตรการต่างๆทัง ส่วนสินสุดแล้ว หากไม่มีมาตรการใหม่
ฯ หรือ ขยายระยะเวลาชเดิม ASPS ประเมินว่าจะกระทบต่อ การบริโภคครัวเรือน (C )
ซึงคิดราว %ของ GDP เนืองจากแนวโน้มผูว้ า่ งงานเพิมขึนจากผลกระทบ Covid-19 ซึง
ในท้ายทีจะสุดเป็ นปั จจัยDown side ต่อเศรษฐกิจ และตลาดหุน้ ไทยในช่วงทีเหลือของปี
2563 ได้

พัฒนาการโครงการลงทุนภาครัฐ หนุนหุ้นก่อสร้างต่อเนื่อง ชอบ
CK STEC SEAFCO
โครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐานของรัฐ หนึงในฟั นเฟื องหลักทีช่วยขับเคลือนเศรษฐกิ จ
ในช่วงทีเหลือของปี ซึงตามแผนปี 2563 รัฐตังเป้ามูลค่าโครงการทังหมด . ล้านล้าน
บาท แบ่งเป็ นโครงการที ครม. อนุมัติแล้ว . ล้านล้านบาท (คิดเป็ นสัดส่วน % ของ
ทังหมด)
ความคืบหน้า โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
โครงการท ี ครม. อนุม ัติแล้ว
รวม

ล้านบาท

รถไฟฟ้ าสีส ้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุร ี
รถไฟฟ้ าสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราฎร์บูรณะ
รถไฟฟ้ าสีส ้มตะวันออก
รถไฟฟ้ าสีชมพู
รถไฟฟ้ าสีแดง บางซือ-รังสิต
มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุร ี
มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
ทางด่วน พระราม 3-ดาวคะนอง
โครงการอืนๆ

109,342
101,112
109,021
50,340
93,950
55,927
84,600
31,244
559,531

752,243 , 39%
1,195,067 , 61%

ทีมา: ASPS รวบรวม

โครงการทย
ี ังไม่ได้อนุม ัติ

1,195,067 รวม

ล้านบาท
752,243

รถไฟฟ้ าสีแดง Missing Link
รถไฟฟ้ าสีแดงส่วนต่อขยาย
รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงของ
รถไฟทางคู่ บ ้านไผ่-นครพนม
มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอํา
มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ปาดังฯ
มอเตอร์เวย์ รังสิต-บางปะอิน
มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ ้านแผ ้ว
โครงการอืนๆ

โครงการทียังไม่ได ้อนุมัต ิ
โครงการที ครม. อนุมัตแ
ิ ล ้ว

44,144
24,241
85,345
67,965
79,006
57,022
29,400
32,642
332,478
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นําโดยรถไฟฟ้าสีสม้ ตะวันตก 1.09 แสนล้านบาท หลังจากขายซองประมูลในวันศุกร์ทีผ่าน
มา (ระยะเวลาการขายซอง – ก.ค. ) และจะทยอยเห็นความคืบหน้าต่อต่อเนือง
ทังการรับซองรวมถึงเปิ ดซองในช่วง – ก.ย. และคาดว่าจะทราบผลผูช้ นะการ
ประมูลก่อนสินปี รวมถึงน่าจะเห็นความคืบทีชัดเจนขึนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
มูลค่า 1.01 แสนล้านบาท
Timeline แต่ละกระบวนการของรถไฟฟ้าสีส้ม และสีม่วง
รถไฟฟ้ า
สายสีส ้ม

รถไฟฟ้ า
สายสีม่วง

10-24 ก.ค.63

23 ก.ย.63

30 ก.ย.63

ก่อนสินปี 2563

การเปิ ดประมูลขายซอง

การรับซองประมูล

การเปิ ดซองเข ้าเสนอ
ครม.

คาดเซ็นสัญญา

ช่วง ก.ย.63
คาดเปิ ดประมูลขาย
ซอง
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ขณะทีหุน้ กลุ่มรับเหมาฯ Underperform ตลาดมานาน โดยปรับตัวลดลงมาตลอด ปี
(ให้ผ ลตอบแทนติ ด ลบทุ ก ปี ) แต่ ปี
เริ มพลิ ก กลั บ มาชนะตลาดได้ และยั ง มี
Momentum หนุนต่อจากความคืบหน้าของโครงการภาครัฐ ทําให้หุน้ รับเหมาฯก่อสร้าง
น่ า จะได้รับ ความสนใจมากขึน เมื อเที ยบกับ อุต สาหกรรมอืนๆ ทียัง ขาดฟั น เฟื องทาง
เศรษฐกิจในการขับเคลือน
เปรียบเทียบผลตอบแทนรายปีของ SETCONS และ SET Index
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หุ้นรับเหมาฯทีฝ่ ายวิจัยชืนชอบมากทีสุด คือ หุ้นรับเหมาฯขนาดใหญ่ CK, STEC
และหุ้นเสาเข็ม อย่าง SEAFCO
Valuation หุ้นกลุ่มก่อสร้าง
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(10/06/2020)

SEAFCO

BUY

6.35

8.20

29.1%

12.32

3.94

STEC

BUY

15.40

18.50

20.1%

19.98

1.95

CK

BUY

19.80

22.50

13.6%

53.11

1.01
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MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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