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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ทางเลือกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เชื่อว่าต้องให้น้ำหนักกับภาคเศรษฐกิจใน
ประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน ทำให้มีโอกาส
เห็นการกลับมาของ ช้อปช่วยชาติ ส่วนผลประกอบการ 2Q63 คาดหดตัว
แรง แต่ก็มีบางรายที่กำไรโตสวนตลาด พอร์ตการลงทุนแนะนำขายทำกำไร
SCCC, DCC และเข้าลงทุนใน CRC และ AP เลือกเป็น Top Pick

หวังมาตรการกระตุ้นจับจ่ายหนุน CRC ส่วน AP กำไรก็ดีเหลือเกิน
USD อ่อนค่าลงแรง หนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทงั ทองคํา และนํามันปรับตัวขึน ทําให้เกิด
แรงเก็งกําไรเข้ามาในหุน้ ในกลุ่มพลังงานและปิ โตรเคมี สําหรับตัวเลขการส่งออกเดือน
มิ.ย. ทีกําลังจะประกาศออกมา ตลาดคาดหมายว่าจะอยู่ที - . % YoY แต่ฝ่ายวิจยั เห็น
ว่ามีโอกาสทีจะติดลบมากกว่า เหตุเพราะเมือพิจารณาตัวเลขการนําเข้าของประเทศคู่คา้
หลักของไทยในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าติดลบเป็ นตัวเลข หลัก สถานการณ์ดงั กล่าวทํา
ให้ค าดว่ า จะเห็ น การออกมาตรการกระตุ้น ภาคเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ล่ า สุด กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกได้เสนอให้นาํ โครงการ ช้อปช่วยชาติ กลับมา ซึงจะเป็ น Sentiment
เชิงบวกต่อหุน้ ในกลุ่มค้าปลีก คาด CRC อยู่ในฐานะทีจะได้ประโยชน์ อีกทังราคาหุน้ ได้
ปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงในช่วงทีผ่ านมา ส่วนผลประกอบการ 2Q63 ซึงล่าสุด กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ประกาศตัวเลขออกมาหดตัวรุนแรง ขณะทีภาค Real Sector ก็น่าจะเห็น
ฐานกําไรระดับตํา ทําให้เกิด Downside ต่อประมาณการ อย่างไรก็ตามมีบางบริษัททํา
กําไรเติบโตสวนตลาดทีชัดเจนเช่น AP พอร์ตการลงทุนวันนี ให้ขายทํากําไร SCCC และ
DCC และนําเงินเข้าลงทุนใน AP และ CRC อย่างละ % พร้อมเลือกเป็ น Top Pick
Sector ที่ Outperform ตลาดในช่วงช็อปช่วยชาติในอดีต
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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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EU ออกแพ็คเกจกระตุ้น หนุนตลาดหุ้นและราคาน้ำมันดิบโลก หุ้น
พลังงานแนะนำ Trading
ตลาดหุน้ โลก เมือวานนีมี Pattern คล้ายๆกัน คือ เปิ ดสูง แต่ลงมาปิ ดตํา เชือว่าตอบรับ
ปั จจัยบวกช่วงสัน .)พัฒนาการวัคซีน Covid-19 และ .) สหภาพยุโรป (EU) ประเทศ
บรรลุขอ้ ตกลงจัดตังกองทุนฟื นฟูเศรษฐกิจหลังจากเจรจากันมา วันติด วงเงิน . แสน
ล้านยูโร ผ่านการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนีแล้ว (วงเงินใกล้เคียงกับทีตลาดคาด)
แบ่งเป็ น เงินช่วยเหลือ (ให้เปล่า) วงเงิน 3.9 แสนล้านยูโร และ สินเชือดอกเบียตํา วงเงิน
3.6 แสนล้านยูโร ASPS ประเมินว่าเป็ นปั จจัยหนุนตลาดหุน้ ช่วงสันเท่านัน เพราะ กว่า
เม็ดเงินจากกองทุนฟื นฟู EU ดังกล่าวจะเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจราวต้นเดือน ม.ค. 2564
ผลต่อ ตลาดเงิน จากประเด็น EU ผ่านจัดตังกองทุนฟื นฟู คือ ค่าเงินยูโรดอลลาร์ ยังคง
แข็งค่า . % และทําจุดสูงสุด ตังแต่ ม.ค.
กดดัน Dollar Index อ่อนค่าต่อเนือง
และหลุดแนวรับสําคัญบริเวณ จุด ลงมาอยู่บริเวณ . จุด ส่งผลให้เงินบาทพลิกกับ
มาแข็งค่า . % ภายหลังจากทีเงินบาทอ่อนค่า กว่า . % นับตังแต่ปลายเดือน มิ.ย.
2563
ผลต่ อ ร าคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ได้ แ ร งหนุ น จาก Dollar Index อ่อ นค่า หนุน .ราคา
ทองคําเพิมขึน 1.5% ทําจุดสุงสุดใหม่ (New High) 2.)ราคานํามันดิบโลกเพิมขึนราว
3%จากวันก่อนหน้า ซึงเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ กลุม่ นํามัน เช่น PTTEP (FV@B100)
และ PTT (FV@B42) แต่ราคาหุน้ ทีปรับเพิมขึนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ Upside เริมมีจาํ กัด
จึงแนะนํา Trading

หวังมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายหนุนค้าปลีก เลือก CRC
เศรษฐกิจไทยปี
ASPS ยังคงมุมมองหดตัว . %yoy โดยประเมินเกือบทุกฝั นเฝื อง
ยังมีความเสียงชะลอตัว โดยเฉพาะฟั นเฟื องหลักๆ คือ
 ภาคส่ ง ออกคิ ด ราว %GDP ชะลอตัวตามเศรษฐกิ จประเทศคู่คา้ โดยให้
นําหนักวัน พรุ ่ง นี ก.ค. เวลา . น. กระทรวงพาณิ ช ย์จะรายงานยอด
ส่งออก(X) เดือน มิ.ย. อิงผลสํารวจ Reuters คาดเฉลีย – . %yoy, Bloomberg
คาดเฉลี ย - %yoy ขณะที นํ า เข้ า (M) Reuters คาดเฉลี ย – 18%yoy,
Bloomberg คาดเฉลีย - %yoy อย่างไรก็ตาม ASPS ประเมินว่ามีโอกาสที
เดือน มิ.ย. ยอดส่งออกไทย อาจจะหดตัวมากกว่าที Consensus คาดได้
พิ จ ารณาจาก ยอดนํา เข้า ในเดื อ น มิ .ย. ของประเทศคู่คา้ หลักรายงานออก
มาแล้วใน - อาทิตย์ทีผ่านมา ของประเทศคู่คา้ ทังหมด พบว่าหดตัวแรงใน
ทิศทางเดียวกัน อาทิ อินเดีย - . %yoy, เกาหลีใต้ - . % อินโดนีเซีย - . %
ญีปุ่ น - . % ยกเว้นจีนและเวียดนาม ทีนําเข้าเดือน มิ.ย. พลิกกลับมา + . %
และ . %ตามลําดับ (ดังรูป)
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ทังนีให้นาหนั
ํ กจะหดตัวมากกว่าคาด มากน้อยเพียงใด เพราะหากพิจารณา
ส่งออก(X) เฉลียเดือน 5M2563 -3.7%VS. สมมติฐาน ASPS คาดทังปี
–10%yoy และนําเข้า(M)
การนำเข้าของประเทศคูค่ ้าหลักของไทย รายเดือน

ทีมา: Bloomberg, สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

 การบริโ ภคครัวเรือ น(C ) ราว %ของ GDP ในช่วง H63 การบริโภคคาดจะ
ได้รบั ผลกระทบหลักจากกําลังซือทีหายไป จาก แนวโน้มผูว้ ่างงานเพิมขึนจาก
ผลกระทบ Covid-19 โดย หลายหน่วยงานภาครัฐให้ความเห็นตรงกันจะมีผตู้ ก
งานมาก อาทิ สอท. คาดทังปี
จะมีผวู้ ่างงาน ล้านคน ขณะทีเม็ดเงิน
เยียวยาจากมาตรการภาครัฐ จาก พรก. ล้านล้านบาท อาทิ มาตรการแจกเงิน
พันบาท เดือนให้กับผูท้ ีได้รบั ผลกระทบจาก Covid-19 ซึงจะหมดลง ใน
เดือน ก.ค. ทําให้การบริโภคมีโอกาสชะลอลง
อย่างไรก็ตามแนวโน้มทีชะลอดังกล่าว ทําให้หน่วยงานเอกชน และรัฐนําโดย
สมาค้ ม ค้ า ปลี ก ไทย ล่ า สุ ด มี ก ารพบปะ นายกรั ฐ บมนตรี และเสนอ
มาตรการกระตุ้นต่ อนายก คือ “ช็อปช่ วยชาติ” และ “ชิ ม ช็อปใช้ ” และ
เสนอช่วงเวลา ช่วง คือ ส.ค., ต.ค. และ พ.ย. ASPS คาดมีโอกาสรัฐบาล
จะออกมาตราการดังกล่าว
หากพิจารณาในอดีต พบว่า ชิม ช็อ ปใช้ สามาระกระตุน้ ให้เงินสะพัดราว แสน
ล้านบาท ขณะที ช็อ ปช่วยชาติ เงินสะพัดราว พันล้าน- หมืนล้านบาท
มาตรการช็อปช่วยชาติของรัฐบาลในอดีตทำให้เม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้น

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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ในช่วงช็อปช่วยชาติ SET Index Outperform ได้ดี และให้ผลตอบแทนเฉลีย . % ส่วน
กลุ่มหุน้ ที Outperform ได้ดีกว่าตลาด คือ กลุ่มท่องเทียว . %, ค้าปลีก . %, ขนส่ง
1.22% และอสังหาฯ . % เป็ นต้น
Sector ที่ Outperform ตลาดในช่วงช็อปช่วยชาติในอดีต

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ส่วนหุน้ ขนาดใหญ่ทีมัก Outperform ตลาดได้ดี ในช่วงช็อปช่วยชาติ คือ CENTEL 6.3%,
BJC 4.8%, LH 4.2%, ERW 4.0%, AP 3.1%, AOT 2.3%, CPALL 2.0%, CPN 1.2%
ตามลําดับ
หุ้นที่ Outperform ตลาดในช่วงช็อปช่วยชาติในอดีต

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

โดยรวมเลือกหุ้น CRC คาดจะเป็ นหุ้นทีได้ ประโยชน์จากมาตรากรดังกล่ าวมาก
สุด อีกทังราคาหุ้นได้ ปรับฐานลงมาค่อนข้ างแรงในช่วงทีผ่านมา

Earning Season กดดันภาพรวม แนะหุ้นกำไรเหนือคาด AP
ภาพรวมการรายงานผลประกอบการงวด Q63 ทังจากกลุ่ม ธ.พ. ทีประกาศเสร็จสินไป
ลดลง 34% QoQ และลดลง 42% YoY บวกการทํา Earning Preview ของนักวิเคราะห์
พื นฐานไปแล้ว บริษั ท พบว่ า กํา ไรสุท ธิ ง วด Q63 ในหุ้น อุต สาหกรรมหลัก (Real
Sector) มีลดลงแรง และหลายบริษัทอาจจะพลิกมาเป็ นขาดทุน แต่ยังได้แรงหนุนจาก
กําไรของหุน้ กลุ่มพลังงานทีฟื นตัว QoQ จากการพลิกกลับมาเป็ น Stock Gain ช่วยชดเชย
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อยู่ โดยวันนีจะขอเสนอภาพรวมกําไรของกลุ่มหุน้ ทีรายงานงบการเงินไปแล้ว กลุ่ม ธ.พ.
และภาพรวม Earning Preview กลุม่ พลังงาน รวมถึงกลุม่ หุน้ ทีมีกาํ ไรเหนือคาด อย่างกลุ่ม
อสังหาฯ ดังนี
กลุ่มธ.พ. กําไรกลุ่มงวด Q ตํากว่าคาดอยู่ที . หมืนล้านบาท ลดลง % QoQ (42% YoY) จากการตังผลขาดทุนด้านเครดิตฯ (Expected Credit Loss : ECL) ในระดับสูง
ส่ ง ผลให้ Credit Cost กลุ่ม ฯ สูง กว่ า ที คาดไว้ . % มาอยู่ที . % และเร่ง ตัว จาก
. % ในงวด Q โดยเฉพาะ BBL ( Credit Cost ที . % จาก . % ในงวดก่อน)
และ KBANK (Credit Cost . % จาก . % ในงวดก่ อ น) ขณะที NIM ลดลงมาที
. % จาก . % ในงวดก่อน และตํากว่าทีคาดไว้ ผลกระทบจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบียเพือช่วยเหลือลูกหนี
ภาพรวมกำไรกลุ่ม ธ.พ. งวด 2Q63

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ขณะทีแนวโน้มการตังสํารองฯ (ECL) กลุ่มฯ ในช่วง H ยังอยู่ในระดับสูง เนืองจากเป็ น
ช่ ว งทยอยหมดมาตรการพัก ชํา ระหนี (Loan payment holiday) คาดมี โ อกาสเห็ น การ
เพิมขึนของ Credit Cost สําหรับ ธ.พ. ทียังไม่ได้ตังสูงมากนักในงวด H โดย NPL
Ratio ณ สินงวด Q อยู่ที . % จาก . % ในงวดก่อน
ภาพรวมฝ่ ายวิจัยฯ ยังคงให้ นําหนักการลงทุน กลุ่มธ.พ. น้ อยกว่าตลาด และมีการ
ปรับลดประมาณกําไรปี ของกลุ่มฯ ลง . หมืนล้ านบาท มาอยู่ที . แสนล้ าน
บาท (ลดลง %yoy) ถื อ เป็ นหนึ งในความเสี ยงต่ อ การปรั บประมาณการกํ า ไร
ตลาดลงอีก
กลุ่มพลังงานและปิ โตรเคมี แม้ผลการดําเนินงานไตรมาส จะฟื นตัวจากไตรมาส
โดยสาเหตุหลักมาจาก การพลิกกลับมาเป็ น Stock Gain จากทีไตรมาส ทีต้องรับภาระ
Stock Loss กว่า หมืนล้านบาท อย่างไรก็ตามภาพผลการดําเนินงานปกติยังคงยําแย่
รวมถึงทิศทางกําไรในไตรมาส โดยปกติแล้วเป็ น Low Season ของกลุ่มฯ หักล้างแรง
หนุนระยะสันจากหลายประเทศคลาย lockdown ทําให้เริมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิมขึน
ส่งผลให้หนุ้ ในกลุม่ ฯกลับมาได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนเพิมขึน
โดยสรุ ป ช่วงสันฝ่ ายวิจัยฯ ให้นาหนั
ํ กกลุ่มปิ โตรเลียม “เท่าตลาดฯ” ส่วนกลุ่มฯโรงกลัน
และปิ โตรเคมี “น้อยกว่าตลาดฯ” สะท้อนการขาดปั จจัยบวกขับเคลือน บวกกับราคาหุน้ ใน
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กลุ่ม ฯปั จ จุ บั น ที ค่ อ นข้ า งเต็ม มู ล ค่ า พื นฐานแล้ ว ดั ง นั น แนะนํ า เก็ ง กํ า ไรช่ ว งสั น
เท่านัน
กลุ่ ม อสั ง หาฯ ผู้ป ระกอบการได้รับ ผลกระทบจาก COVID-19 ที ทํา ให้ค วามต้อ งการ
คอนโดฯหายไป รวมถึงลดค่าใช้จ่าย และชะลอการลงทุน เพือรักษาสภาพคล่อง อย่างไรก็
ตามกลับเห็นสัญญาณยอดขายแนวราบฟื นแข็งแกร่ง หนุน Presale หลายบริษัทกลับ
เพิมขึนตังแต่เดือน เม.ย. เป็ นต้นมา จากการทีลูกค้าให้นาํ หนักต่อ Social Distancing
หนุนกําไร ช่วง H ของกลุม่ ฯ สูงกว่าสมมุติฐานเดิมทีฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมิน
กลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นทีมีกําไรโดดเด่นสุดในกลุ่มฯ อย่าง AP(FV @ . ) เป็ น
Toppick ในวันนี โดยคาดกําไร Q สูงถึง . พันล้านบาท โดดเด่น % yoy และ
90% qoq หนุนจากส่วนแบ่งกําไร JV และยอดโอนฯ ทีสูงขึน โดยเฉพาะจากยอดขาย
แนวราบทีแข็งแกร่ง หนุนภาพธุรกิจ H มีแนวโน้มดีกว่าคาด และนําไปสู่การปรับเพิม
กําไรปี
ขึนจากเดิม % สูร่ ะดับ . พันล้านบาท เติบโต % yoy และปรับมูลค่า
ทางพืนฐานขึนจาก . เป็ น . บาท พร้อมคาดหวัง Dividend Yield สูงเกือบ % ต่อ
ปี

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

