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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ประเด็นความกังวลเรื่องการค้าระหว่างประเทศ สร้างแรงกดดันต่อ SET
Index วานนี้ น่าจะเป็นเพียง Sentiment ระยะสั้น แต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่า
คือผลประกอบการ 2Q63 ที่หดตัว รุนแรง วานนี้พ อร์ตการลงทุน Stop
Profit/ Cut loss หุ ้ น INSET, SPVI และ STA ได้ เ ม็ ด เงิ น กลั บ มา 20%
จัดสรรให้ AP 5%, BDMS 10% และ CRC 5% พร้อมเลือกเป็น Top Pick

AP กำไรเด่น, BDMS ผ่อนคลายมาตรการ, CRC ช้อปช่วยชาติ
การปรับ ลงของ SET Index วานนี เกิ ด จากความกัง วลเรือง ความสัม พัน ธ์ท างการค้า
สหรัฐฯ-จีน และความเสียงทีไทยอาจถูกสหรัฐฯ ขึนบัญชีกรณีแทรกแซงค่าเงินบาท หาก
พิจารณาผลกระทบในทางพืนฐาน กรณี สหรัฐฯ-จีน ถือว่ามีผลค่อนข้างมาก แต่ก็เป็ นเรือง
ทีอยู่ในความคาดหมาย ขณะทีราคาหุน้ ก็ได้ดูดซับเรืองดังกล่าวมาเป็ นระยะ ส่วนการที
สหรัฐฯ อาจขึนบัญชีแทรกแซงค่าเงิน พบว่ายังไม่เคยมีประเทศใด (แม้กระทังจีน) ถูกขึน
บัญชีดงั กล่าว และถึงแม้ไทยจะถูกขึนบัญชีแต่สิทธิพิเศษทางการค้าของไทยทีได้รบั จาก
สหรัฐฯ ก็มีเพียงGSP ซึงมีวงเงินราว . พันล้านเหรียญฯ (แต่ในบัญชีสินค้ามี ถุงมือยาง
รวมอยู่ดว้ ยอาจกระทบ Sentiment ที STGT และ STA) ทังนียังต้องติดตามสถานการณ์
ต่อไป ส่วนประเด็นทีน่าเป็ นห่วงได้แก่เรืองผลประกอบการ 2Q63 ทีอาจหดตัวมากกว่าที
คาด และส่งผลต่อเนืองให้เห็นการปรับลดประมาณการกําไรทีรุ นแรง สําหรับกลยุทธ์การ
ลงทุน วานนีพอร์ตจําลองได้ Stop Profit หุน้ SPVI และ INSET พร้อม Cut Loss หุน้ STA
ได้เ ม็ ด เงิ น กลับ มา % จัด สรรให้กับ BDMS 10% และเพิ มนําหนัก ใน AP และ CRC
อย่างละ % พร้อมเลือกทัง บริษัท เป็ น Top Pick
สิทธิประโยชน์ GSP รอบที่ 2 ทีม่ ีความเสี่ยง ทำให้ผู้ส่งออกกลับมาเสียภาษีเพิ่มขึ้น
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นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
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ทีมา: USITC

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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สัญญาณการค้า สหรัฐ-จีน นับวันยิ่งถดถอย
ตลาดหุน้ สหรัฐวานนีปรับเพิมขึนเฉลีย . % เพิมต่อเนืองเป็ นวันที โดยปั จจัยหนุนจาก
ประเด็ น เดิ ม Vaccine Covid-19 หลั ง จากวานนี รั ฐ บ าล ส ห รั ฐ ล งน าม สั ญ ญาซื อ
Vaccine กับ บริษัท PFzier สัญชาติอ เมริก า จํานวน 100 ล้านโดส (สหรัฐมีประชากร
ในปี
ทังหมด
ล้านคน) หากมีการพัฒนาและทดลองเฟสที และองค์การ
สุขภาพและยาสหรัฐ อนุมตั ิ ในช่วง - Q คาดจะเริมผลิตออกมาใช้กบั ประชาชนสหรัฐ
ธ.ค.
อย่างไรก็ตามสวนทางกับตลาดหุน้ อืนๆ ทีปรับฐานแรงจากประเด็นความตึงเครียดสหรัฐจีนร้อนแรงขึน หลังจากเมือวานนี ช่วงเทียง ฝังสหรัฐให้จีนปิ ดสถานกงสุลทีเมือง Houston
ภายใน วัน ขณะที จี น เผยว่ า อาจจะออกมาตรการตอบโต้ คื อ จะปิ ด สถานกงสุล
ทีWuhan และก่อนหน้าทัง ประเทศมีการตอบโต้กนั ไปมา (ดังตาราง)
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่เกิดขึ้นในช่วง 1H2563

ทีมา: ASPS รวบรวม

โดยรวม ASPS ประเมินในอนาคต ยังเหลือเวลาอีกราว 90 วัน จะเลือกวันเลือกตัง
ประธานาธิบดีสหรัฐวันที พ.ย. ASPS เชือว่าความขัดแย้ งข้ างต้ นจะยังคงมีอยู่
และอาจมี แ นวโน้ ม ร้ อนแรงขั น ในช่ ว งทีเหลื อของปี และจะเป็ นปั จ จั ยทีกดดัน
ตลาดหุ้นต่อไปในอนาคต

ข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ ว่าไทย “แทรกแทรงเงินบาท” ผลกระทบไม่รุนแรง
ความกังวลประเด็น ไทยมีโอกาสทีถูกสหรัฐขึนบัญชีดาํ เรือง “การแทรกแซงค่าเงินบาท”
กลับมาอีกครัง ซึงเป็ นประเด็นเดิมทีเกิดบ่อยครัง หลังจากล่าสุด ธนาคารเพือการลงทุน
ข้ามชาติ UBS Group ของสวิตเซอร์แลนด์ ออกรายงาน ไทยและ ไต้ห วัน อาจถูก
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กระทรวงการคลัง สหรัฐขึนบัญชีด าํ ประเทศทีแทรกแซงค่าเงิน เพือให้ไ ด้เ ปรีย บใน
การส่งออก
โดยสหรัฐจะใช้ เกณฑ์พิจารณาประเทศทีเข้าข่ายแทรกแซงค่าเงิน คือ
1. เกินดุลการค้ากับสหรัฐทีมากกว่า หมืนล้านดอลลาร์ ( ย้อนหลังไทย เกินกุล
กับสหรัฐเพียง . หมืนล้านดอลลาร์)
2. เข้าแทรกแซงค่าเงินใช้วงเงิน % GDP (UBS เผยไทยเข้าแทรกแซงค่าเงิน
เดือนจาก เดือน)
3. เกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่า %ของ GDP (ไทยเกินดุล . %GDP)
อย่างไรก็ตามความเห็นของ ผูว้ า่ ธปท.ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า เผยว่าไม่กงั วล เพราะมีการ
ชีแจงกับทางสหรัฐให้เข้าใจ และ ASPS ประเมินจากสถิติในอดีต พบว่าโดยปกติสหรัฐจะ
ประกาศรายชือประเทศทีแทรกแซงค่าเงิน รอบต่อปี คือ เดือน เม.ย. และ รอบ ต.ค. ของ
ทุกปี ASPS พบว่า
 ในอดีตมายังไม่มีประเทศไหนเข้าข่ายครบทัง 3 เกณฑ์ (แต่มีบางประเทศทีเข้า
บางเกณฑ์ ซึงสหรัฐจะให้อยู่ในรายชือประเทศทีต้องเฝ้าติดตาม (monitoring
list) โดยรอบ ล่าสุด ม.ค. ก็ยงั ไม่มีประเทศทีถูกขึนบัญชีดาํ
อย่างไรก็ตามกรณี Worst case หากไทยถูกขึนบัญชีดําจริง ASPS คาดจะกระทบ
คือ
 ภาคส่ง ออกไทยไปสหรัฐ จะกระทบ เพราะสหรัฐอาจยกเลิกความช่วยเหลือ
ทางการค้ากับไทย ซึงปั จจุบนั คือ สิทธิ ประโยชน์ GSP โดยไทยถูกตัดสิทธิไป
แล้วรอบแรก เม.ย.
วงเงิน . พันล้านเหรียญฯ แต่ยงั เหลือรอบที
วงเงิน . พันล้านเหรียญฯ (สหรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณา) ซึงมีความเสียงจะ
ถูกตัดสิทธิ นันหมายถึงผูส้ ่งออกไทยจะกลับมาเสียภาษี หรือมีตน้ ทุนเพิมขึน
1.4- 5.3% ดังตารางล่างสุด จาก ปั จจุบนั ผูท้ ีได้สิทธิ GSP จะส่งออกไปสหรัฐไม่
มีภาษี หรือ %
สิทธิประโยชน์ GSP ที่ไทยได้รับจากสหรัฐในปัจจุบัน

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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สิทธิประโยชน์ GSP รอบที่ 2 ทีม่ ีความเสี่ยง ทำให้ผู้ส่งออกกลับมาเสียภาษีเพิ่มขึ้น

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

จับตากระแสการผ่อนคลายธุรกิจเฟส 6 ชอบ BDMS
หนึงประเด็ น ในประเทศทีตลาดน่ า จะให้น าหนั
ํ ก ในวัน นี คื อ ประชุม ศบค. มี มติ อ นุมัติ
มาตรการผ่อนคลายระยะที โดยเป็ นการปรับปรุ งเงือนไข และอนุญาตให้ชาวต่างชาติ
จํานวน 4 กลุม่ เดินทางเข้าประเทศได้ (ดังรูป)
มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 6

ทีมา: ASPS รวบรวม

ASPS เชือว่าการผ่อนคลายระยะที ข้างต้น โดยเฉพาะการอนุญาตให้ผปู้ ่ วยต่างชาติเข้า
มารักษา จะเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ในกลุ่มโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลทีมี
สัดส่วนผูป้ ่ วยต่างชาติสงู เช่น BDMS และ BH
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แนะBDMS CRC รับกระแสผ่อนคลายธุรกิจ และหุ้นกำไรQ2 เด่น AP
ภาพรวมการรายงานผลประกอบการงวด Q63 ทังจากกลุ่ม ธ.พ. ทีประกาศเสร็จสินไป
แล้ว บวกการทํา Earning Preview ของนักวิเคราะห์พืนฐานทังสิน บริษัท อาจนําไปสู่
การปรับประมาณการกําไรลง ด้วยเหตุผลดังนี
1. คาดว่าส่วนใหญ่กําไรหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (Real Sector) ลดลงทัง
QoQ และ YoY เกินกว่าครึงหนึง และมีหลายบริษัททีขาดทุน
ตารางเปรียบเทียบการคาดการณ์งบ 2Q63 รายบริษัท
YoY
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DRT
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AP
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QoQ

YoY

QoQ
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BAY*
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BBL*
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KKP*
IRPC (ขาดทุน)
CRC (ขาดทุน)
STPI (ขาดทุน)
ANAN (ขาดทุน)
QH
ADVANC
DOHOME
INTUCH
SEAFCO

QoQ
GFPT
PTTEP
HMPRO
COM7
KTB
LPN
BCPG
SQ
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TFG
SVI
CPALL
BEM

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
หมายเหตุ * คือหุน้ ทีประกาศงบ Q63 แล้ว

2. กําไรงวด Q63 ของกลุ่มธ.พ. ลดลงแรงกว่าคาด ประกาศออกมาอยู่ที .
หมืนล้านบาท (ลดลง % หรือ . หมืนล้านบาท QoQ และ ลดลง %
หรือ . หมืนล้านบาท YoY)
จากเหตุผลทัง ส่วน มีความเป็ นไปได้ สูงทีฝ่ ายวิจัยฯ จะปรับประมาณการกําไรลง
อีก จากเดิมทีประเมินว่า บริษัทจดทะเบียนจะมีกาํ ไรในปี
อยู่ที . หมืนล้านบาท
(EPS63F 64 อยู่ที บาท/หุน้ ) แต่หากกําไรงวด 2Q63 ออกมาแล้วตํากว่าคาดมาก อาจ
ส่ ง ผลให้ก าํ ไรช่ ว ง H63 ของบริษั ท จดทะเบี ย นรวมกัน ไม่ ถึ ง แสนล้า นบาท หรื อ มี
สัดส่วนเพียง 29% ของประมาณการเดิม ถือเป็ นอีกหนึงความเสียงทีสําคัญต่อภาพรวม
ตลาด
ดังนั นกลยุ ทธ์ การลงทุ นแนะนํ าเก็งกําไรหุ้น พืนฐานแข็งแกร่ ง เกาะกระแสเปิ ด
ธุรกิจจนมาถึงเฟส ชอบ BDMS, CRC รวมถึงแนะนําลงทุนหุ้นทีกําไรงวด Q63
เติบโตโดดเด่นเหนือบริษัทอืนๆ ทังในกลุ่มอุตสาหกรรม และภาพรวมตลาด อย่าง
AP มีรายละเอียดดังนี
BDMS (FV@B23.8) มาตรการผ่อนปรนทีอนุญาตให้กลุม่ ขาวต่างชาติ Medical Tourism
and Wellness ทีออกมาเพิมเติม จากเดิมทีเน้นเฉพาะกลุ่มทีมีความจําเป็ นต้องรักษา เป็ น
รวมเปิ ดให้ รพ. ทําตลาดเพือจูงใจผูท้ ีอาจจะเริมมีปัญหาสุขภาพ ผ่านการขายแพ็คเกจ
ต่างๆ ได้ เชือว่าจะเป็ นบวกต่อหุน้ รพ. ในเรืองจํานวนผูใ้ ช้บริการต่างชาติทีหายไป ซึงคาด
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ว่าจะฟื นตัวกลับมาต่อเนืองเป็ นลําดับ โดยเชือว่า รพ.ทีจะได้ผลบวก คือ BH และ BDMS
ทีมีฐานลูกค้าต่างชาติกลุ่ม Fly-in ราว 56% และ 15% ของรายได้ อย่างไรก็ตาม การฟื น
ตัวของกลุ่ม Fly-in ทียังไม่กลับมาเท่ากับในอดีตทันที จึงประเมิน BDMS ทีมีฐานลูกค้าที
เหลือเป็ นกลุ่มคนไทยทีเริมเห็นการฟื นตัวหลังคลาย Lockdown ตังแต่ พ.ค. 63 คือ ลดลง
5%-10% (ดีขึนชัดเจนจากช่วง COVID-19 ระบาดต้นๆ ช่วง มี.ค. 63 ซึง ลดลง yoy เกิน
10%) และชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย ซึงได้รบั อนุญาตให้นาํ ครอบครัวกลับเข้า
มาได้ในช่วงก่อนหน้านี เชือว่าน่าจะเห็นปริมาณการเข้ารักษาใน รพ. ฟื นตัวเช่นเดียวกับ
กลุ่มคนไทย โดยคาดมาจากกลุ่มคนในครอบครัวเพิมเติม นอกจากนี การปรับกลยุทธ์จบั
มือหลายบริษัท ประกัน ออกแพ็คเกจรักษาในกลุ่ม รพ. BDMS บนค่าเบียประกันทีไม่สูง
นัก จึงคาดว่าจะเป็ นอีกปั จจัยขับเคลือนการฟื นตัว ภาพรวมประเมิน BDMS น่าจะเป็ น รพ.
ทีมีโอกาสฟื นตัวเร็วกกว่า BH ในช่วง 2H63 และจะเห็นการฟื นตัวเด่นชัดในปี 2564 กอปร
กับ มูลค่าพืนฐานปี 2563 ที 23.8 บาท ยังมี Upside เกือบ 10% แนะนํา ซือ ทังนี ในส่วน
ของ BH ฝ่ ายวิจยั มีแนวโน้มทบทวนประมาณการและคําแนะนํา หากผลตอบรับมาตรการ
Medical Tourism ทีรัฐฯออกมาเพิมเติมล่าสุดส่งผลบวกสูงกว่าคาด
CRC (FV@B35.5) ราคาหุน้ ทีปรับตัวลงจากจุดสูงสุดกว่า 28% ประเมินสะท้อนความ
เสียงงวด 2Q63 คาดพลิกขาดทุนไปแล้ว ฝ่ ายวิจยั ประเมินระดับราคาปั จจุบนั เป็ นจุดน่า
เข้า สะสม รอรับ ประเด็ น บวกระยะถั ด ไปเริ มเห็ น สัญ ญาณฟื นตัว ดี ขึ น หลัง กิ จ กรรม
เศรษฐกิจของทุกประเทศที CRC ให้บริการ (ไทย 69%, เวียดนาม 23% และ อิตาลี 8%)
เริมกลับมาใกล้เคียงปกติ สะท้อนจากยอดขายสาขาเดิม (SSSG) มิ.ย. ทีลดลง yoy ไม่
มาก และหลังจากนีจะเสริมด้วย มาตรการกระตุน้ การบริโภค ซึงน่าจะเป็ นมาตรการแรกๆ
ของ ครม.เศรษฐกิจ ชุดใหม่ ซึงเชือว่าสามารถคาดหวังได้ในรู ปแบบใกล้เคียงในอดีต เช่น
ั
มาตรการช็อปช่วยชาติในประเทศไทย ซึง CRC พร้อมรับผลบวกเต็มที จากการมีทงสาขา
และประเภทสินค้าทีจําหน่ายทีครอบคลุม และจะเสริมด้วยแผนเปิ ดสาขาใหญ่อีก 11 แห่ง
ส่วนในอิตาลีเชือว่ามีลนุ้ ทีจะเห็นมาตรการกระตุน้ ผ่านทางกลไกภาษี ดังเช่นทีเห็นการปรับ
ลด VAT ระยะสันในเยอรมัน หนุน 2H63 คาดหวังฟื นตัวได้ แต่ภาพ 1H63 แย่กว่าคาด
กําไรปี 2563 ที 3.3 พันล้านบาท ลดลง 52% ประเมินอาจมี Downside อยู่บา้ ง แต่การฟื น
ตัวเด่น 87.2% ในปี 2564 เชือไม่มี Downside ทีมี นัยฯ จึงกระทบต่อมูลค่าพืนฐานอิ ง
DCF จํากัด ปั จจุบนั เชือว่าหุน้ อยู่ในจุดทีเป็ นโอกาสสะสมรอฟื นตัว แนะนํา ซือ
AP(FV @ . ) 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
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