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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แม้เห็นตรงกันว่า 2Q63 จะเป็นจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจ แต่หลังจากนั้นยังเห็น
ต่าง ในมุมของ ธปท. ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การฟื้นตัว ทั้งใน
เรื่องดอกเบี้ยที่ยังต้องอยู่ต่ำไปอีกนาน รวมถึงมาตรการเสริมอื่นๆ พอร์ต
จำลองได้ Stop profit / Cut Loss หุ้น SEAFCO และ BBL จัดสรรเงินเข้า
CPF, SPVI และ INTUCH พร้อมเลือกเป็น Top Pick

ดอกเบี้ยคงไม่ลงไปที่ 0% แต่ยังอยู่ในฐานที่ต่ำไปอีกนาน
การมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีความเชือประการหนึงทีเห็นตรงกัน คือเห็นว่า 2Q63 จะ
เป็ นจุดทีตกตําสุดของเศรษฐกิจ แต่มมุ มองหลังจากนันยังมีความแตกต่าง ทังนีในส่วนของ
ผูก้ าํ หนดนโยบายอย่าง ธปท.ยังต้องเดินหน้าเร่งออกมาตรการเพือสร้างสภาพแวดล้อมให้
เอือต่อการฟื นตัวมากทีสุด โดยในส่วนของอัตราดอกเบียนโยบายคาดว่าจะอยู่ในระดับตํา
ต่อเนือง แต่ไม่น่าจะถึงขันทีดอกเบียนโยบายเป็ น % ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีมาตรการเสริม
เพือช่วยลูกหนีสถาบันการเงินให้สามารถผ่านช่วงทียากลําบากไปให้ได้ โดยอาจมีการปรับ
ลดเงินนําส่งกองทุนฟื นฟูลงอีกรอบหนึง เพือเปิ ดทางให้สถาบันการเงิ นสามารถอัต รา
ดอกเบียเงินกูใ้ ห้กบั ลูกค้าได้เพิมขึน สําหรับสถานการณ์ Covid-19 ภาพรวมทัวโลกยังถือ
ว่าน่าเป็ นห่วง แต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวพัฒนาการเชิงบวกเรือง วัคซีนออกมาต่อเนืองช่วย
กระตุน้ Sentiment การลงทุนในตลาดหุน้ ซึงในวันนีก็น่าจะเห็นการดีดตัวกลับของ SET
Index จากข่าวนีเช่นกัน พอร์ตจําลองวานนีได้ Stop Profit และ Cut Loss หุน้ SEAFCO
และ BBL ได้เ งิ น สดกลับ มา % แนะนํา ให้จัด สรรเงิ น เข้า CPF 10%, SPVI 5% และ
INTUCH 5% พร้อมเลือกทัง บริษัทเป็ น Top Pick
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของโลก และไทย

1,341.07
-1.30
63,992

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

229.37
-312.67
-1,827.16
1,910.47
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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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คาด SET Index ดีดตัวขึ้นตามกระแสตลาดหุ้นต่างประเทศ
ตลอดสัปดาห์นีตลาดหุน้ ทัวโลกเคลือนไหวไปในทิศทางเดียวกันโดยแกว่งตัวผันผวนสูง
คื อ ต้น อาทิ ตย์ป รับฐานแรงจากความกังวล ประเด็ น Covid-19 2ND wave ทียัง เพิมขึน
หลายประเทศคื อฯลฯ แต่เมื อวานนี ตลาดหุ้นพลิ กกลับมาบวกแรงอีกครัง อาทิ Dow
jones+2.1%, S&P500 และ Nasdaq +1.3% ทังพัฒนาการ Vaccine, นางลาเอล เบร
นาร์ด ประธาน Fed สนับสนุนให้ Fed ซือสินทรัพย์มากขึน ฯลฯ ทังนีหากดูตลาดหุ้น
สหรัฐเมือวานนีหุน้ กลุม่ ทีปรับขึน หลักๆ คือ
กลุ่ม พลัง งาน ปรับขึนมากสุด โดยราคานํามันดิบ WTI ยังทรงตัวยืนเหนือ เหรียญฯ
วัน นี ASPS ให้น าหนั
ํ ก ผลสรุ ป การประชุม OPEC+ เวลาราว - ทุ่ม ตามเวลาไทย
(รัสเซียและซาอุฯ) จะตัดสินว่าจะขยายระยะเวลาการตัดลดการผลิต . ล้านบาร์เรล/วัน
ซึงจะสินสุด เดือน ก.ค.
หรือไม่ หากไม่ต่อตามข้อตกลงเดิม คือ เดือน ส.ค.-ธ.ค.
OPEC+ จะตัดลดการผลิตลดลงเหลือ . ล้านบาร์เรล/วัน : จะส่งผลให้ Supply นํามัน
เข้า มาในระบบ ล้า นบาร์เรล/วัน หรือ เพิมขึนราว %ของ Supply ทัวโลก คาดเป็ น
Sentiment เชิงลบต่อราคานํามันและหุน้ พลังงาน ในทางตรงกันข้ามหากต่อ จะบวกต่อ
ราคานํ ามั น PTTEP(FV@B100) PTT (FV@B42) , ก ลุ่ ม Tech อาทิ Apple + 1.6%,
Microsoft +0.6% กลุ่ม Bank สหรัฐเริมทยอยรายงานงบในวันนี JPMorgan, Citigroup,
Well Fargo ส่วนธนาคารพาณิชย์ไทย จะเริมรายงานงบวันศุกร์นี และจันทร์ ก.ค.
อ่านรายละเอียดแนวโน้มใน Paragraph ถัดไป
โดยรวมสรุ ป ASPS คาดว่าวันนี SET Index มีโอกาสดีดตัวขึนตามกระแสตลาดหุ้น
ต่ างประเทศเช่ นกัน โดยประเด็นทีต้ องติดตาม คือ ผลสรุ ปการประชุ ม OPEC+
การประกาศตั ว เลข GDP Growth ของจี น งวด Q63 Consensus คาดจะพลิ ก
กลับมาขยายตัว . %yoyจาก งวด Q63 ที – . %yoy และสถานาการณ์ Covid19 ในไทย หลังรัฐบาลเริมเข้ มงวดการให้ ต่างชาติ เข้ าประเทศมากขึน

คงน้ำหนักน้อยกว่าตลาด สำหรับกลุ่ม ธ.พ.
ธปท. ส่งสัญญาณไม่ต่อมาตรการพักชําระหนีสําหรับลูกค้า SME ซึงจะสินสุดลง ก.ย.
หลังลูกหนีบางส่วนสามารถกลับมาชําระหนี รวมถึงช่วงทีผ่านมา ธปท. ให้ ธ.พ. เร่ง
ปรับโครงสร้างหนี ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี หลังเศรษฐกิจ
ไทยยัง อยู่ใ นช่ ว งฟื นตัว เพื อลดปั ญ หา NPL ในอนาคต โดยปั จ จุ บัน มี ลูก หนี เข้า ร่ว ม
มาตรการพักชํา ระหนี (loan payment holiday) ทังสินราว . ล้า นล้า นบาท แบ่ง เป็ น
ลูกหนีรายย่อย . ล้านล้านบาท (สัดส่วน %) ตามด้วย SME ประมาณ . ล้าน
ล้านบาท (สัดส่วน %) และลูกหนีธุรกิจขนาดใหญ่ ราว . ล้านล้านบาท (สัดส่วน
11%)
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หากพิจารณาเฉพาะสัดส่วนลูกหนี SME ราว . ล้านล้านบาท ทีเดิมก่อน COVID-19
เป็ นกลุ่มทีได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงก่อนหน้านี ทําให้ช่วงหลัง
หมดมาตรการพั ก ชํา ระหนี คาดมี บ างส่ ว นยั ง ไม่ ส ามารถชํา ระหนี ได้ แม้มี ก ารปรับ
โครงสร้างหนีแล้ว โดยทุกๆ % ของลูกหนีทีเข้าร่วมมาตรการ ไหลตกชันเป็ น NPL บน
สมมติฐานค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (ECL) ที % จะส่งผลให้กลุ่ม
ฯ มี ค่าใช้จ่าย ECL สําหรับลูกหนี SME ทีเข้าร่วมมาตรการ ประมาณ แสนล้านบาท
เทียบกับสมมติฐาน ECL กลุ่มฯ ในปี
ราว . แสนล้านบาท และคาดสัดส่วน NPL
กลุ่มฯ นับเฉพาะผลจากลูกหนี SME ทีเข้าร่วมมาตรการอยู่ที . % เทียบกับ . % ณ สิน
งวด Q (ทุก % ทีเป็ น NPL ภายใต้ฐานสินเชือคงเดิม จะทําให้สดั ส่วน NPL เพิมราว
. %) ทังนี เนืองจากแต่ละธนาคารยังไม่มีการเปิ ดเผยจํานวนมูลหนีทีเข้าร่วมมาตรการ
ซึงจะได้ความชัดเจนมากขึน หลังประชุมนักวิเคราะห์ ภายในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี ธปท. มีแผนพิจารณาการลด (เลือน) เงินนําส่งเข้ากองทุนฟื นฟู (FIDF) จาก
ปั จจุบนั อยู่ทีระดับ . % ของฐานเงินฝาก (จนถึงสินปี
ก่อนจะกลับสู่อตั ราปกติที
. % ของฐานเงินฝากในปี
) ฝ่ ายวิจยั ประเมินหากเกิดขึนจริง เชือว่า ธ.พ. ต้องมี
การลดอัตราดอกเบียเงินกูล้ งตาม เหมือนทีเคยเกิดขึนช่วง เม.ย. (ธ.พ. ปรับลดอัตรา
ดอกเบีย M- Rate ลง bps) จึงไม่ได้มองเป็ นบวกต่อรายได้มากนัก อย่างไรก็ดีปัจจัย
ดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบียให้กบั ลูกหนี ซึงจะช่วยเรืองคุณภาพสินทรัพย์ของ
กลุม่ ฯ ในทางอ้อม
คงนําหนัก น้ อยกว่าตลาด แนะนําติดตามงบ Q ทีจะเริมประกาศตังแต่ ก.ค.
63 (TISCO) และอีก ธนาคาร ในวันที (KBANK, TMB) – ก.ค.
โดยให้
นําหนั กไปที ค่ าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่ าจะเกิดขึน รวมถึงมูลหนีทีเข้ า
ร่วมมาตรการพักชําระหนี สําหรับกลุ่มฯ ยังชอบ BBL(FV@B ) จากฐานสินเชือ
รายใหญ่ กว่า % ของพอร์ต น่ าจะรับแรงปะทะจากสภาวะเศรษฐกิจได้ มากกว่า
ลูกหนี SME และ บุคคล

ดอกเบี้ยยังอยู่ในโซนต่ำ ไปอีกนาน กระตุ้นให้นักลงทุน Search for
yield
ฝ่ ายวิ จัย ASPS เข้า ร่ว มประชุมกับธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า มี ป ระเด็น
สําคัญต่อทิศทางการลงทุน ประเด็น คือ
 ทิศ ทางของอัต ราดอกเบียนโยบาย : เน้นยําว่ายังไม่ได้ปิดโอกาสสําหรับการ
ลดอั ต ราดอกเบี ยอี ก ในอนาคต โดยระบุ ว่ า พร้อ มใช้เ ครื องมื อ ต่ า งๆอย่ า ง
เหมาะสม หลักๆ ศึกษา 1.) Yield Curve Control ประเทศทีมีการใช้ปัจจุบนั คือ
ญีปุ่ น และ Fed กําลังศึกษา .) การปรับลดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนฟื นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ลงอีกจากปั จจุบนั 0.23% (ธปท. ปี นีปรับลด
FIDF ลงจาก . %) สอดคล้องกับ ASPS ทีคาดดอกเบียนโยบายยังมีโอกาส
ปรับลงได้อีก 1 ครัง ราว 0.25% ลงเหลือ 0.25% ในการประชุมทีเหลืออีก 4 ครัง
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ของปี 2563 เนืองจากอัตราดอกเบียทีแท้จริง (Net Interest Rate) ของไทยยังอยู่
สูงที 2.07% (คํานวณจากอัตราดอกเบียนโยบายปั จจุบนั 0.5% ลบด้วยอัตราเงิน
เฟ้อที -1.57%) และ ธปท. น่าจะเก็บโอกาสลดดอกเบียไว้สาํ หรับกรณี จาํ เป็ น
และทีสําคัญคือ ธปท. ยอมรับว่าเป็ นไปได้ยากทีอัตราดอกเบียจะลดลงจนเหลือ
0%
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของโลก และไทย

ทีมา: Bloomberg

 มาตรการพักชําระหนี เผยว่า จะไม่ต่ออายุมาตรการพักชําระหนี ในส่วนของ
smes ทีจะครบกําหนด ต.ค. (ไม่เกียวกับการมาตรการพักชําระหนี บุคคล)
อ่านรายละเอียดใน Paragragh ถัดไป
ฝ่ ายวิจยั คาดว่า กนง. มีโอกาสลดดอกเบียอีก ครังในช่วงทีเหลือของปี เหลือ . % และ
น่าจะคงไว้อีกระยะหนึง ถือว่าส่งผลดีตอ่ ตลาดหุน้ เนืองจากนักลงทุนมีโอกาส Search For
Yield หรือโยกย้ายเงินมาลงทุนในตลาดหุน้ เพือให้ได้ผลตอบแทนทีสูงขึน
ล่าสุดตลาดหุน้ ไทยมี Market Earning Yield Gap. อยู่ทีระดับ . % ภายใต้ EPS63F ที
บาท/หุน้ และ Bond Yield ปี ทีระดับเดียวกับอัตตราดอกเบียนโยบายที . % ตาม
กลไกหากมีการลดดอกเบียลงอีก ครัง หรือ .25% จะส่ งผลให้ Market Earning
Yield Gap. กว้ างขึนเป็ น . % สูงกว่ าค่ าเฉลียในอดีตที . % และสูงในระดับ
Percentile ที ซึงถือเป็ นระดับทีจูงให้ นักลงทุนย้ ายเม็ดเงินจากตลาดตราสารหนี
มาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึน
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Market Earning Yield Gap ของ SET index

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

อย่างไรก็ตามระดับ Market Earning Yield Gap. ดังกล่าวยังมีความเสียงทีจะลดลงอีก
หากมีการปรับประมาณการกําไรลงในช่วงทีเหลือของปี ดังนันการจัดพอร์ตจําเป็ นต้ อง
พิถีพิถันในการเลือกหุ้น แนะนําผสมผสานระหว่างหุ้นปั นผลสูงเฉลียอยู่ทีระดับ 5% ต่ อ ปี ชอบ INTUCH, SCCC, DCC กั บ หุ้ น เติ บ โตเด่ น ช่ ว ง H63 ชอบ STA,
STGT, SPVI และ CPF
ส่วน Toppick ในวันนีเลือก INTUCH, SPVI และ CPF มีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
SPVI(FV @ 3.06) ราคาหุน้ ปรับตัวลงมา % ช่วง วันทําการ น่าจะสะท้อนประเด็น
ความกังวล Lockdown ห้างใน จ.ระยอง โดยปั จจุบนั SPVI มีสาขาในระยอง รวม แห่ง
จากทังหมด แห่ ง ไปมากแล้ว แต่ ส ถานการณ์ปั จ จุบัน ที ไม่ มี ก าร Lockdown และ
ประเมินว่าน่าจะมีโอกาสเกิดขึนน้อย และกรณีเลวร้ายจริงๆ หากมีการปิ ดสาขาในจังหวัด
ราว %
ระยอง เชือว่าไม่เกิน เดือน ซึงทุกๆ เดือน คาดว่าจะกระทบรายได้ปี
และกําไรราว % ทําให้ภาพรวมความเสียงต่อประมาณการยังจํากัดมาก อีกทังยังไม่รวม
ผลชดเชยจากอานิสงส์ที SPVI มีโอกาสได้จากกระแส WFH, LFH ในสาขาอืนๆ ทีเหลืออีก
แห่ง โดยรวมฝ่ ายวิจยั จึงยังคงประมาณการกําไรปี นี คาดว่าช่วง 2H63 เติบโต QoQ แล
ในปี
คาดเติบโตถึง . % ขณะทีราคาปั จจุบนั ยังน่าสนใจ และ Undervalue กลุม่ ฯ
สะท้อนจาก PER’ ทีเพียง . เท่า เทียบกลุ่ม (JMART, COM ) ทีเฉลีย . เท่า จึง
ยังมองเป็ นโอกาสเข้าซือสะสม
CPF(FV @ 40.00) ฝ่ ายวิจัยเห็นสัญญาณบวกจากราคาสุกรและไก่ไทยทีฟื นตัวชัดเจน
จนราคาสุกรหน้าฟาร์มล่าสุดอยู่ที บาท/กก. ปรับเพิมขึนถึง % ในช่วง เดือนทีผ่าน
มา และราคาไก่เป็ นล่าสุดอยู่ที บาท/กก. ปรับเพิมขึนถึง % ในช่วงเวลาเดียวกัน จาก
กําลังการบริโภคเนือสัตว์ในประเทศดีขึน หลังการเปิ ดเมือง และปั ญหาสุกรขาดแคลนใน
ภูมิภาคเอเชีย ทําให้ผเู้ ลียงสุกรไทยมีการขายสุกรตามชายแดนไทย-กัมพูชาถึง พันตัว/
วัน หรื อ ราว % ของผลผลิ ต สุก ร/วัน ของไทย ขณะที ราคาสุก รในเวี ย ดนามยัง ยื น สูง
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ต่อเนืองทีระดับ . หมืนดอง/กก. ( บาท/กก.) ส่งผลบวกโดยตรงต่อ CPF ทีมีสดั ส่วน
รายได้จากธุรกิจสุกรในเวียดนามราว % ขณะทีต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ยงั ทรงตัวตํา ทัง
ข้าวโพดและกากถัวเหลือง หนุนแนวโน้มกําไรสุทธิงวด Q ฟื นตัวชัดเจน ทัง QoQ และ
YoY
ทังนี คาดกําไรสุทธิ ปี
- จะเพิมขึน . % yoy และ . % yoy จากธุรกิจสุกรใน
ไทยและเวียดนามเติบโตชัดเจน โดยคาดกําไรสุทธิงวด Q จะเพิมขึน . % qoq และ
53.0% yoy แม้คาดกําไรปกติงวด Q จะลดลง . % qoq (แต่เพิมขึน . % yoy)
จากราคาสุกรและไก่ไทยปรับลดลง ผลกระทบจากการปิ ดเมืองในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.
แต่ตลาดได้รบั รู ป้ ระเด็นดังกล่าวไปแล้ว ขณะทีสัญญาณบวกจากธุรกิจหลักในงวด H63
เท่ากับ บาท
จะฟื นตัวชัดเจน จึงแนะนําซือ CPF กําหนด Fair value ปี
INTUCH(FV @ 70.00) หนึงในหุน้ Defensive ทีได้แรงหนุนจากที ธปท.ขอให้ธนาคาร
พาณิชย์งดการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงปั นผลถือเป็ นหนึงในจุดแข็งของกลุ่มธ.พ.
ดังนัน คาดเห็นเม็ดเงินโยกย้ายมาสู่หนุ้ ปั นผลสูงอย่าง INTUCH มากขึน อีกทังภาพระยะ
ยาวที ยัง ดูมันคงตามบริษั ท ลูกอย่ า ง ADVANC (ถื อ หุ้น 40.45%) เกี ยวกับ คลื น 5G ใน
อนาคต และได้ประโยชน์จากธุรกิจของ THCOM ทีแนวโน้มการเปลียนธุรกิจดาวเทียมจาก
สัม ปทาน มาอยู่บ นระบบใบอนุญ าต หากพิ จ าณาทางด้า น Valuation ถื อ ว่า เด่น โดย
คาดหวัง Dividend Yield เกือบ 4%ต่อปี และมีค่า PER 20F เพียง 17 เท่า ขณะทีค่าเฉลีย
กลุม่ สูงถึง 23 เท่า

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

