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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แรงกดดันที่มีทั้งการระบาดของ Covid-19 ทั่วโลกที่รุนแรง ข้อจำกัดในการ
ออกมาตรการฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ที ่ อ าจทำให้ ก ารฟื ้ น ตั ว ล่ า ช้ า และปั จ จั ย
การเมืองในประเทศ น่าจะทำให้เงินลงทุนยังกระจุกตัวในสินทรัพย์ปลอดภัย
เป็นอุปสรรคต่อการปรับขึ้นของ SET Index กลยทธ์การลงทุนวันนี้ ไม่มี
การปรับพอร์ต เลือก MCS, INSET และ DCC เป็น Top Pick

ภาพใหญ่มีแรงกดดัน หลบเข้าหุ้นเล็กอย่าง MCS, INSET, DCC
ภาพใหญ่ ข องเศรษฐกิ จ การเมื อ ง ดูเ หมื อ นมี แ รงกดดัน อยู่ห ลายประการ โดยในทาง
เศรษฐกิจเริมต้องหันกลับมาดูว่า การทุ่มเม็ดเงินผ่านมาตรการการเงิน-การคลังในช่วงที
ผ่านมาสร้างภาระต่อฐานะของแต่ละประเทศมากเพียงใด และจะมีความพร้อมในการทีจะ
อัดฉีดมาตรการต่างๆ ในช่วงที Covid-19 กําลังระบาด รวมถึงช่วงหลังจากนีมากเพียงใด
หากมีขอ้ จํากัดก็อาจทําให้การฟื นตัวของเศรษฐกิจทีอยู่ในภาวะถดถอยในปั จจุบนั เกิดขึน
ได้ชา้ ส่วนประเด็นทางการเมืองในประเทศ ปั จจุบนั ดูเหมือนมีแรงกดดันจาก ทังรอยร้าว
ภายในของแต่ละพรรคการเมือง, รอยร้าวระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล และ การ
ออกมาชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาพร้อมข้อเรียกร้องทีรัฐบาลยากจะทําตาม อย่างไรก็ตาม
เชือว่าการเปลียนแปลงทีจะเห็นได้เร็วทีสุดน่าจะเป็ นเรืองการปรับ ครม.ซึง คาดว่าจะได้ขอ้
ยุติภายในเดือ น ส.ค. ส่วนสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทัวโลกยังรุ น แรง
ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวคาดว่าน่าจะดทําให้เม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่ยงั กระจุกตัวอยู่
ในสินทรัพย์ปลอดภัย ซึงจะทําให้ SET index ปรับขึนไปได้ยาก วันนีไม่มีการปรับพอร์ต
ส่วน Top Pick เลือกหุน้ ขนาดเล็กทีมีจดุ แข็งเฉพาะตัวอย่าง MCS, INSET และ DCC
หนี้สาธารณะเทียบกับ GDP ของแต่ละประเทศ สิ้นปี 2562 VS. เดือน มิ.ย. 2563
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ทีมา: US debtclock.org, IMF, ASPS รวบรวม

ภวัต ภัทราพงศ์

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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เริ่มต้องระวังเรื่องข้อจำกัด ในการออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศ หรือความเสี่ยง “หน้าผาทางการคลัง”
ตลาดหุน้ ทัวโลก หลังจากลงไปทําจุดตําสุดเมือวันที มี.ค. และปรับขึนมาต่อเนือง
หากวัดผลตอบแทนจาก Low พบว่า Dow jones +47%, SET index +40.5% และปั จจุบนั
แกว่งตัวในระดับสูง เชือว่าปั จจัยหนุนตลาดหุน้ หลักๆ ยังมาจาก ปั จจัยสําคัญ คือ
 ความคาดหวัง พัฒนาการวัค ซีน Covid-19 มีทังหมด เฟส ปั จจุบนั หลาย
บริษัท เดินหน้าแถลงรายงานพัฒนาการเชิงบวก ของ การทดลองในเฟส อาทิ บริษัท Moderna ฯลฯ และเกิดความคาดหวังจะสมบูรณ์ได้ภายในปลายปี
หรือ กลางปี
เป็ นอย่างเร็ว
 นโยบายการเงิน : ในปั จจุบนั ทุกประเทศทัวโลกใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย
มากทีสุดเป็ นประวัติศาสตร์ อาทิ .) ทุกประเทศลดอัตราดอกเบียนโยบายลง
มาทําจุดตําสุดเป็ นประวัติการณ์ (Fed ดอกเบียฯ ล่าสุด อยู่ที . % ,ไทย ปี นี
ลงดอกเบียฯ ครัง ล่าสุดอยู่ที . %) และ 2.) กลับมาเข้าซือพันธบัตรรัฐบาล
และตราสารหนีภาคเอกชน หรือ QE อาทิ สหรัฐ, ยุโรป, ญีปุน ฯลฯ ใช้วงเงิน
QE มากกว่า รอบวิ กฤต Sub Prime หนุน ให้ส ภาพคล่อ งในระบบปรับ เพิ มขึ น
สะท้อนจาก ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง หรือ (M2) คือ ธนบัตร + เหรียญ
+ เงินฝากทังหมด ในสหรัฐ นับตังแต่ตน้ ปี M2 เพิมขึนราว . % ขณะทีไทย
+5.7% และหนุนให้งบดุล Balance Sheet ของทุกประเทศทัวโลกปรับเพิมขึนมา
ทําจุดสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ (ดังรูปด้านล่าง)
งบดุลของธนาคารกลางโลก

ทีมา: ASPS

 นโยบายการคลัง : คล้ายกับนโยบายการเงิน คือ H63 ทัวโลกประกาศอัด
ฉีดเงินช่วยเหลือประชาชน อาทิ แจกเงิน, อุดหนุนเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ฯลฯ และใช้เ งิ น มากที สุ ด เป็ น ประวัติ ก ารณ์ อาทิ สหรัฐ
Package ช่วยเหลือรอบที วงเงินราว . ล้านล้านเหรียญฯ และอัดฉี ดเงิน
ใกล้จะหมดแล้วในสินเดือน ก.ค.
หรือ เหลือเวลา - อาทิตย์
ทําให้ใ นช่ว งสัป ดาห์น ี – จนถึง สินเดือ น ก.ค.
ตลาดหุ้น ให้น ําหนัก
สภาคองเกรสจะพิจ ารณา Package กระตุ้น เศรษฐกิจ รอบที ตลาด
คาดวงเงิน ราว - . ล้านล้านเหรีย ญฯ หรือ . %GDP หากผ่าน และ
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วงเงิน กระตุ้น มากกว่าคาด เชือว่าจะเป็ นบวกต่อ ตลาดหุ้น สหรัฐ แต่หาก
ไม่ผ่าน คาดว่าจะมีผลทางลบ
ขณะทีไทย วงเงินกระตุน้ ทางการคลัง จะผ่าน พรก. ล้านล้านบาท ซึง ASPS
Update การเบิกจ่ายวงเงิน ล่าสุด วันที ก.ค. มีการเบิกจ่ายวงเงินจากทังหมด
เท่าเดิม คือ . แสนล้านบาท หรือเพียง . % ของวงเงิน ล้านล้านบาท
โดยร วม ASPS ให้ น ํ าห นั ก ทั วโลกจะมี ก าร เพิ มวงเงิ น Packkage กร ะตุ้ น ห รื อ
เบิก จ่ายได้อ ีก มากน้อ ยเพียงใด
โดยประเมินการกระตุน้ การคลังของรัฐบาลทัวโลกจะคล้ายกัน คือ จะเผชิญข้อจํากัด คือ
“หนีสาธารณะ” ซึงแต่ละประเทศกําหนดขันสูงสุดของเพดานหนีสาธารณะ อาทิ ไทย คือ
Public debt to GDP จะต้องไม่เกิน % GDP เป็ นต้น (ดังรูป)
หนี้สาธารณะเทียบกับ GDP ของแต่ละประเทศ สิ้นปี 2562 VS. เดือน มิ.ย. 2563

ทีมา: US debtclock.org, IMF, ASPS รวบรวม

ASPS ประเมินแต่ละประเทศทีใช้วงเงินกระตุน้ เศรษฐกิ จมากในปี
หากผ่านพ้น
COvid-19 ในอนาคตภาครัฐมีแนวโน้มลดการใช้จ่ายลง หรือเพิมการเก็บภาษี บางประเภท
ได้ และเศรษฐกิจปี ถัดไปจะขาดแรงส่งเพราะมีวงเงินใช้จ่ายน้อยลง หรือ เผชิญกับภาวะ
“หน้าผาทางการคลัง” หรือ Fiscal cliff

แรงกดดันทางการเมืองสูงขึ้น จาก 3 แรงที่เข้ามาพร้อมๆ กัน
สถานการณ์ท างการเมื อ งปั จ จุ บัน ถื อ ว่ า ได้มี แ รงกดดัน ที จะนํา ไปสู่ก ารเปลี ยนแปลง
ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็ น แรงกดดันทีเกิดจากรอยร้าวภายในของแต่ละพรรคการเมืองร่วม
รัฐบาล , แรงกดดันจากกลไกความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล และ ล่าสุดมี
เรืองการออกมาชุมนุมของนักศึกษา โดยมีขอ้ เรียกร้องต่อรัฐบาล ประการ คือ ให้ยบุ สภา
ฯ , ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ หยุดคุกคามประชาชน ภายใต้ภาวะดังกล่าวถือได้วา่ อุณหภูมิ
ทางการเมื อ งน่ า จะมี แ นวโน้ม ร้อ นแรงมากขึ นตามลํา ดับ อย่ า งไรก็ ต ามเชื อว่ า การ
เปลียนแปลงทีน่าจะเห็นได้ในช่วงเวลาไม่นานจากนีน่าจะเป็ นการ ปรับคณะรัฐมนตรี ซึงดู
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เหมื อ นว่า น่ า จะมี ก ารปรับ ในหลายตํา แหน่ ง ทังส่ว นทีอยู่ภ ายใต้โ ควต้า ของพรรคพลัง
ประชารัฐ , โควต้าของนายกรัฐมนตรี และ โควต้าของพรรคร่วมรัฐบาลอืน ทังนีนักลงทุน
จะให้ความสนใจเป็ นพิเศษสําหรับตัวบุคคลทีจะเข้ามารับตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการใน
กระทรวงเศรษฐกิจ เฉพาะอย่างยิงกระทรวงการคลัง เนืองจากจะต้องทําหน้าทีสําคัญใน
การพลิ ก ฟื นเศรษฐกิ จ ที อยู่ใ นภาวะถดถอย และมี แ นวโน้ม กํา ลัง ยําแย่ ล งไปอี ก ทังนี
นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่าการปรับ คณะรัฐมนตรีน่าจะได้ขอ้ ยุติภายในเดือน ส.ค.
2563
เชือว่าปั จจัยทางการเมืองนับจากนีจะถูกมองในฐานะทีสร้างแรงกดดันต่อ Sentiment การ
ลงทุน ในตลาดหุ้น เพิ มมากขึ นตามลํา ดับ ซึงภาวะดัง กล่ า วเมื อรวมกั บ แนวโน้ม ทาง
เศรษฐกิจแล้ว น่าจะทําให้การกระจุกตัวของเม็ดเงินทีเป็ นสภาพคล่องส่วนเกินในระบบยัง
อยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยต่อไป อาทิ เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย (ดั ง รู ป
ด้านล่าง) ซึงจะทําให้ SET Index ขาดแรงขับเคลือนให้ปรับตัวขึนไปได้ต่อ หรือจะกล่าว
ได้วา่ SET Index มี Upside ทีจํากัด และมีโอกาสทีจะถูกขายทํากําไรออกมาได้
กองทุนรวมตลาดเงินในสหรัฐ (U.S. Money Market Fund)

ทีมา: U.S. Securities and Exchange Commissions

เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ปรับขึ้นมาทำจุดสูงเป็นประวัติการณ์

ทีมา: ธปท.
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งบธนาคารงวดนี้ ต้องจับตาตัวเลข NPL และลูกหนี้ที่เข้าร่วม
มาตรการพักชำระหนี้
วันศุกร์ทีผ่านมา TISCO (SWITCH : FV@B ) รายงานกําไรสุทธิงวด Q เท่ากับฝ่ าย
วิจัยคาดที . พันล้านบาท (ตํากว่าตลาดคาด %) ลดลง % QoQ (-26% YoY)
กดดันจากรายได้ดอกเบียรับสุทธิ โดย NIM ลดลงเหลือ . % จาก . % ในงวดก่อน
และตํากว่าทีคาดการณ์ . % จากทังการลดดอกเบียเพือช่วยเหลือลูกหนี และสินเชือ
High yield ในกลุ่มจํานําทะเบียนลดลง ขณะทีรายได้ค่าธรรมเนียมติดลบ % QoQ
ตามกิจกรรมทีหยุดชะงักลงในช่วง เม.ย. – พ.ค. ภาพรวมทําให้รายได้รวมตําคาด % และ
ลดลง % QoQ แต่ชดเชยด้วย Credit Cost ที . % ตํากว่าทีประเมิน . % และลง
จาก . % สวนทาง NPL เร่ง ตัว เนื องจากงวด Q มี การตังผลขาดทุน ด้า นเครดิ ต
(ECL) ไปล่วงหน้า ตาม TFRS แล้ว
ด้านมูลหนี NPL เร่งตัวขึนจาก . % ณ สินงวดก่อนมาอยู่ที . % ผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและไหลตกชันตามความเป็ นจริง เนืองจากธนาคารเปิ ดเผยว่ามี
ลูกหนีเข้าร่วมมาตรการพักชําระหนีเพียง % ของพอร์ตสินเชือธนาคาร แบ่งเป็ นสัดส่วน
% ของพอร์ตสินเชือพักชําระทังเงินต้นและดอกเบีย ซึงส่วนนีได้รบั การยกเว้นการจัดชัน
จึงเป็ นส่วนทีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และทีเหลือ % พักชําระเฉพาะเงินต้น ทาง ธ.พ.
เปิ ดเผยจัดชันตาม TFRS แล้ว ภาพรวมลูกหนีเข้าร่วมมาตรการของ TISCO ตํากว่า
ค่าเฉลียอุตสาหกรรมทีอยู่ทีราว % ของพอร์ตสินเชือทังระบบ โดยฝ่ ายวิจยั คาดทิศทาง
NPL ยังเป็ นขาขึน สูร่ ะดับ . % ณ สินปี
จาก . % ณ สินปี
คงนําหนักน้ อยกว่าตลาด ตัวเลข NPL ของ TISCO ทีเร่งตัวขึน มีโอกาสสร้าง Sentiment
ลบต่อหุน้ ในกลุ่มฯ ช่วงสันแนะนําชะลอลงทุนเพือประเมินงบการเงินของแต่ละธนาคารที
จะประกาศวันนี นําโดย KBANK (หลังปิ ดตลาดช่วงเช้า), KKP, TMB และ SCB คาดส่วน
ใหญ่รายงานกําไรสุทธิออ่ นตัว QoQ และ YoY กดดันจาก NIM มีแนวโน้มลดลง ผลกระทบ
จากการปรับลดอัตราดอกเบียเพือช่วยเหลือลูกหนีและการปรับลดอัตราดอกเบียนโยบาย
ในช่วงทีผ่านมา รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมฯ คาดชะลอตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที
หยุด ชะงัก ลงในช่ ว ง Q ส่ว น TMB แม้คาดการณ์กาํ ไรเติ บ โต % YoY อยู่ที .
พันล้านบาท จากการรวม TBANK แต่หากพิจารณาในเชิงกําไรต่อหุน้ (EPS) หลังรวมหุน้
เพิมทุนในช่วง Q อยู่ที . บาทต่อหุน้ ติดลบ % yoy
โดยประเด็นทีต้องให้นาหนั
ํ กและติดตามสําหรับงบการเงินในงวด Q ประกอบด้วย
ตัวเลข NPL และสิ น เชื อที ถูก จัด ชันเป็ น Stage ของแต่ล ะธนาคาร, ผลขาดทุน ด้า น
เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (ECL) ของแต่ละธนาคาร ตามด้วยมูลหนีทีเข้าร่วมมาตรการพัก
ชําระหนี (Loan payment holiday) ของแต่ละธนาคาร หากคิดเป็ นสัดส่วนสูงเมือเทียบกับ
พอร์ตสินเชือและยังไม่ได้จดั ชันตาม TFRS อาจทําให้งบการเงินยังไม่สะท้อนความจริง ,
ของแต่ ล ะธนาคาร รวมถึ ง ผลกระทบต่ อ อั ต ราส่ ว น
เป้ า หมายทางการเงิ น ปี
เงินกองทุน (CAR) และการจ่ายเงินปั นผลในปี
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คาดผลประกอบการไตรมาส 2 ของกลุ่ม ธ.พ.

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

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

