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21 กรกฎาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ทำให้ Fund Flow จากนักลงทุนต่างชาติไม่ไหล
เข้า ในทางตรงข้ามอาจเห็นการไหลออกแทน ทำให้หุ้น Market Cap กลางเล็ก มีโอกาสที่จะ Perform มากกว่า ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่เด่นคือการ
ส่งออก สินค้าเกษตร-อาหาร กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต
จำลอง หุ้น Top Pick เลือก MCS, DCC และ CPF

บาทอ่อนหลบเข้าหุ้น ส่งออก และ หุ้น กลางเล็ก CPF, MCS, DCC
ประเด็น Covid-19 นําหนักของข่าวมีการหักล้างกันระหว่าง พัฒนาการเชิงบวกของวัคซีน
กับ จํานวนผูต้ ิดเชือทีอยู่ในระดับสูง ทําให้ผลกระทบทีมีต่อทิศทางตลาดหุน้ จํากัด ส่วน
ปั จจัยทีฝ่ ายวิจัยให้นาหนั
ํ กวันนีเป็ นเรืองของเงินบาททีอ่อนค่า ซึงพบว่าในช่วงจากต้น
เดือน ก.ค. จนถึงปั จจุบนั อ่อนค่าลง . % มากเป็ นอันดับ ตามด้วยอินโดฯ ซึงเงิน
อ่อนค่าลง . % สาเหตุหลักนอกจากเรืองเศรษฐกิจทีได้รบั ผลกระทบจาก Covid-19
รุนแรงแล้วยังน่าจะเป็ นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองทีมีความร้อนแรงมากขึน ทังนี
ผลจากการทีเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ในเชิงกลไกแล้วทําให้นักลงทุนต่างชาติมีความ
เสียงจากอัตราแลกเปลียน (FX risk) สูงขึน โอกาสทีจะเห็น Fund Flow ไหลกลับเข้ามาจึง
เป็ นไปได้นอ้ ย แต่ในทางตรงข้ามอาจทําให้เงินไหลออกจากลาดหุน้ ได้ ภาวะดังกล่าวทําให้
หุน้ Market Cap ใหญ่ไม่น่าจะ Outperform ตลาด ขณะทีหุน้ Market Cap เล็กมีโอกาสที
ดี ก ว่ า นอกจากนี หุ้น อี ก ประเภทหนึงที น่ า สนใจคื อ หุ้น ในกลุ่ม ส่ ง ออกเฉพาะอย่ า งยิ ง
อาหาร-สินค้าเกษตร กลยุทธ์การลงทุนวันนีไม่มีการปรับพอร์ตเนืองจากโครงสร้างมีหนุ้ ที
เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนีอยู่แล้ว Top Pick เลือก CPF, MCS และ DCC
หุ้นเปรียบเทียบค่าเงินของแต่ละประเทศ (mtd)

1,358.29
-1.29
52,304

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-266.39
642.35
-887.76
511.81
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วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
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ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

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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Covid-19 มีข่าวดีเรื่องวัคซีน แต่ก็มีข่าวร้ายเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อ
ตลาดหุน้ ทัวโลกในช่วงทีผ่านมา ผันผวนสูงมาก ซึงตอบรับข่าวดีเรืองวัคซีน แต่ก็มีข่าวร้าย
เรืองจํานวนผูต้ ิดเชือทีพุ่งขึน สลับไปมารายวัน คือ
(+) ข่ า วดี เ รืองวัค ซี น ล่ า สุด วานนี ความคื บ หน้า พัฒ นาการวัค ซี น ของ บางบริษั ท คื อ
มหาวิ ท ยาลัย Oxford ซึ งร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท AstraZeneca (บริ ษั ท วิ จั ย และพั ฒ นายา
สัญ ชาติ อังกฤษ) รายงานผลการทดลองวัคซี นเฟสที 3 พบว่า ร่า งกายของอาสาสมัคร
สามารถสร้าง Antibody สําหรับไวรัส Covid-19 ได้ และคาดว่าวัคซีนจะสามารถพร้อมใช้
งานได้ภายช่วงสินปี 2563 นี
(-)ข่าวร้าย จํานวนผูต้ ิดเชื อ Covid-19 รายใหม่ ทัวโลกมี แนวโน้มเพิมอยู่ สะท้อนจาก
จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ทวโลก
ั
ล่าสุดเพิมขึนอีก , ราย ยังสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง
7 วัน ทีเพิมขึนวันละ 221,167 ราย สะท้อนถึงแนวโน้มผูต้ ิดเชือยังเป็ นขาขึน
โดยรวม ASPS ประเมิ น ว่ า สถานการณ์ทัวโลกเสมื อ นเป็ น การแข่ ง ขัน กัน ระหว่ า งการ
ความเร็ว ของการพัฒ นาวัคซี น กับ จํานวนผู้ติดเชื อรายใหม่ (ดัง รู ป ) แต่ท ว่า ในช่ วงสัน
จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่มีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง จนอาจนําหน้าความเร็วของการ
พัฒนาวัคซีนไปก่อน และอาจจะเป็ นปั จจัยกดดันการลงทุนในตลาดหุน้
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ VS ความเร็วของการพัฒนาวัคซีน

ทีมา: Bloomberg, The New York Time, สินสุด 20 ก.ค.

ธปท. เชื่อ 2Q63 เป็นจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจ แต่ต้องใช้เวลาฟื้นตัว
ยาวนาน
ปั จจัยในประเทศช่วงนี ASPS ให้นาหนั
ํ กประเด็นสําคัญ ประเด็น คือ
1.) สถานการณ์ Covid-19 หลัง จาก พบผู้ติ ด เชื อที เป็ น “ทหารอี ยิ ป ต์” ที ระยอง
ในช่วง ก.ค. หมายความว่าหากต้องการมันใจว่าไทยปลอดผูต้ ิดเชือใน
ํ กภายในวันที ก.ค. จะเป็ นวันทีครบกําหนด วัน
ประเทศชัว คือ ให้นาหนั
2.) วัน พรุ ่ง นี กระทรวงพาณิ ช ย์รายงาน ยอดส่ง ออก (X) เดื อ น มิ .ย. ตลาดคาด 6.4%yoy จากเดือน พ.ค. - . % และนําเข้า(M) คาด – % yoy จากเดื อ น
พ.ค. - . % ASPS ประเมินว่ามีโอกาสทีเดือน มิ.ย. ยอดส่งออกและนําเข้าจะ
หดตัว เพราะหากพิจารณา ยอดนําเข้า ในเดือน มิ.ย. ของประเทศคู่คา้ หลักของ
ไทย ทีรายงานออกมาแล้วใน - อาทิตย์ทีผ่านมา พบว่ายังหดตัวแรงในทิศทาง
เดียวกัน อาทิ อินเดีย - . %yoy, เกาหลีใต้ - . % อินโดนีเซีย - . % ญีปุ่ น -
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0.8% ยกเว้น จีน และ เวียดนาม ทีนําเข้าเดือน มิ.ย. พลิกกลับมา + . % และ
5.3%ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ASPS ประเมินจะมีบางสินค้าที ASPS คาดยัง
ส่งออกไปได้อาทิ อาหาร เช่น หมู ไก่ เป็ นต้น
3.) การผลักดันเม็ดเงินขับเคลือนเศรษฐกิจ และฟื นฟูในช่วง H63 ทัง พรก. ล้าน
ล้านบาท (ปั จจุบนั มีการเบิกจ่ายเงินไปทังหมด . % ของวงเงินทังหมด) จะ
เป็ นอย่างไร มาตรการใหม่ และการเบิกจ่ายเม็ดเงินจะมีการเร่งได้หรือไม่ เพือ
เป็ นแรงส่งกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วง 2H63 ทียังมีความเสียงชะลอตัว โดยเป็ นที
ชัดว่าทุกสํานักเศรษฐกิจเห็นตรงกัน คือ คาด GDP ปี
จะหดตัว - - %
สอดคล้องกับเมือวานนี ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)กล่าวในงาน
สัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ความเห็นสําคัญ คือ
 เศรษฐกิจ Q63 จะเป็ นจุดตําสุด Bottom ของปี
สอดคล้องกับ
ASPS คาด GDP 2Q63 จะหดตัว %yoy และ ธปท. ประเมิ น ว่ า
เศรษฐกิจจะฟื นตัวคือปลายปี
หรือ มีลกั ษณะ Nike Shape (/)
 กั ง วลความเสี ยง การบริ โ ภคครัว เรื อ น อาจะชะลอตัว สู ง ผลจาก
แนวโน้มการว่างงานทียังเพิมขึน
 พรก.Soft loan ปล่อยกูอ้ ัตราดอกเบียตําของ ธปท.วงเงิน แสนล้าน
บาท ที ออกมาในช่ ว ง H63 โดยปั จ จุบัน อนุมัติ ไ ปแล้ว %ของ
โดย ธปท. กํา ลัง
วงเงิ น ทังหมด ซึงมาตรการจะสิ นสุด ธ.ค.
พิจารณาจะขยายต่อมาตรการไปอีก ปี คือ ธ.ค.
ความคืบหน้าการอนุมัติ Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทีมา: ธปท.

บาทอ่อน ถือเป็นอุปสรรคต่อ Fund Flow ชอบ CPF, MCS, DCC
เดือน ก.ค.

นี ประเทศไทยเผชิญกับแรงกดดันเฉพาะตัว เรือง

 การพบผูต้ ิดเชือโควิด ในจังหวัดระยองและกรุ งเทพ (หลังจากไม่พบผูต้ ิดเชือมา
นานกว่า เดือน)
 การเมืองทีร้อนแรง จากการชุมนุมของกลุม่ นักศึกษาพร้อมข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
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 ยังอยู่ในช่วงรอยต่อการปรับ ครม. ทีดูเหมือนว่าจะมีการปรับในหลายตําแหน่ง
ประเด็นกดดันเฉพาะตัวดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงทีส่งผลให้ค่าเงินบาทในเดือน ก.ค. พลิก
กลับมาอ่อนค่า . %mtd ซึงอ่อนค่าแรงเป็ นอันดับ ในภูมิภาค
เปรียบเทียบค่าเงินของแต่ละประเทศ (mtd)

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

การกลับมาอ่อนค่าของเงินบาท ส่งผลให้ต่างชาติอาจลังเลในการลงทุนในตลาดหุน้ ไทย
เพิมขึน เพราะนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน และยังสอดคล้อง
กับสถิติในอดีตย้อนหลัง ปี คือ ทุกๆค่าเงินบาทอ่อนค่าเฉลีย % จะส่งผลให้ เงินทุน
ต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเฉลียราว . พันล้ านบาท (ดังภาพทางด้านล่าง)
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินบาท v.s. Fund Flow

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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ค่าเงินบาทอ่อน Fund Flow มักไหลออกจากตลาดหุ้นไทย
ครั้งที่

เงินบาทอ่อนค่า

มูลค่าซื้อขายสุ ทธิ ของต่ างชาติ
(พั นล้ านบาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ค่าเฉลีย

1.2%
1.3%
1.8%
1.6%
1.0%
1.8%
1.2%
2.1%
1.2%
1.1%
9.8%
2.9%
ทุกๆ 1%

-0.4
-7.9
-0.1
-5.2
-6.4
-1.1
-13.5
-20.4
-21.6
-8.3
-121.8
-5.5
7.8

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

Fund Flow ต่างชาติอาจลดน้อยลง ส่งผลให้การปรับตัวขึนของตลาดหุน้ ไทยต่อจากนี
ค่อนข้างจะจํากัด และต้องหวังพึงแรงผลักดันจากนักลงทุนในประเทศเป็ นหลัก
ดังนันกลยุทธ์การลงทุนแบ่งออกเป็ น ธีม
1. เน้ นหุ้นส่ งออกพืนฐานแข็งแกร่ ง แถมยั งได้ ประโยชน์ จากค่ าเงินบาทที
อ่อนค่าแรง จากสมมุติฐานของฝ่ ายวิจยั ฯ ค่าเงินบาททุกๆ บาท ทีอ่อนค่า จะ
หนุนกําไรหุน้ ในกลุ่มส่งออกเพิมขึนราว พันล้านบาท โดยแบ่งเป็ น กลุ่มชินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
ล้านบาท (แต่หุน้ ส่วนใหญ่ เต็มมูลค่าพืนฐานแล้ว) , กลุ่ม
เกษตรและอาหาร . พันล้านบาท แนะนํ า CPF (รายได้ จากต่ างประเทศ
70%), STA (ส่งออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ %), STGT (ส่งออกสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ %)
2. หุ้นขนาดกลาง-เล็กพืนฐานแข็งแกร่ง ถือเป็ นเป้ าหมายอันดับต้ นของการ
นั กลงทุนในประเทศ และน่าจะ Outperform ตลาดต่อเหมือนช่วงทีผ่านๆ มา
แนะนํา MCS, DCC, SCCC และ INSET
Valuation หุ้นเด่น ยามค่าเงินบาทอ่อน
Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(20/07/2020)
หุ้ นกลุ่ มธุรกิ จส่ งออกอาหาร และสิ นค้ า เกษตร
Company

Sector

STA

AGRI

29.50

37.00

25.4%

12.63

3.39

CPF

FOOD

34.50

40.00

15.9%

13.22

2.32

STGT

PERSON

86.00

90.00

4.7%

29.40

1.36

หุ้ นขนาดกลาง-เล็ ก ที่ มีพื้นฐานแข็งแกร่ง
MCS

13.70

17.70

29.2%

7.72

6.29

TECH (MAI)

3.50

4.18

19.4%

13.37

2.99

SCCC

CONMAT

148.00

176.00

18.9%

15.14

4.73

DCC

CONMAT

2.48

2.70

8.9%

15.04

5.52

INSET

STEEL
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