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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การกลั บ มาระบาดของ Covid-19 ในภู ม ิ ภ าคเอเซี ย จนนำมาสู ่ ก าร
Lockdown ของหลายประเทศ ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะกลับมา
ต้องเลื่อนออกไป กระทบต่อคาดการณ์ GDP Growth ให้เกิด Downside
คาด SET Index ผันผวนโดยมี Upside จำกัด ปรับพอร์ตโดยเอา BDMS
ออก และสลับเข้า STA ส่วน Top Pick เลือก INSET, SPVI และ STA

การกลับมาของ Covid-19 ในเอเซีย สร้าง Downside เศรษฐกิจ
จํา นวนผู้ติ ด เชื อ Covid-19 ที กลั บ มาสู ง ขึ นอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ในเอเซี ย ไม่ ว่ า จะเป็ น
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อิ น โดนี เ ซี ย เวี ย ดนาม ญี ปุ่ น และเกาหลี จนทํา ให้เ ห็ น ภาพการกลับ มาทํา
Lockdown เพือป้อ งกัน การติ ดเชื อในหลายประเทศ เป็ น ปั จ จัยทีอาจสร้า ง Downside
ให้กบั ประมาณการทางเศรษฐกิจ เนืองจากกิจกรรมเศรษฐกิจบางส่วนทีคาดว่าจะเกิดขึน
เช่ น Travel Bubble หรื อ การเดิ น ทางระหว่ า งประเทศอาจต้อ งขยายเวลาออกไป
นอกจากนีหากพิจารณาจากประมาณการ GDP Growth ของสํานักต่างๆ ก็พบว่าเริมปรับ
ลดลงอีกครัง เริมจาก ธปท. คาดปี
ที - . % ขณะทีกระทรวงการคลังคาด - . %
และล่าสุด หอการค้าฯ คาด - . % โดยหลังประกาศ GDP งวด 2Q63 ก็มีโอกาสทีจะเห็น
การปรับลดลงได้อีกครัง เช่นเดียวกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ทีเห็นทิศทางการ
ปรับลดประมาณการกําไรปี
ออกมาอย่างต่อเนือง สถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว
น่าจะทําให้ SET Index ยังผันผวนภายใต้ Upside จํากัด ไม่เกิน
จุด พอร์ตการลงทุน
วันนีแนะนําปรับโดยเอา BDMS ออกจากพอร์ต แล้วสลับเข้าหุน้ STA ด้วยนําหนักเท่ากัน
ส่วน Top Pick เลือก INSET, SPVI และ STA
การตอบสนองตลาดหุ้นเอเชียต่อ 2nd wave และการกลับมา Lockdown
ฮ่อ งกง
ญีปุ่ น เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย
ไทย
ภายหลังพบ 2nd wave
ว ันแรก (T) -0.54% -1.22% -5.31% -0.40%
-0.46%
-0.60%
T+3
0.56%
-2.39% -4.62% -2.92%
-0.23%
0.99%
T+5
-1.39% -1.83% -3.71% -1.75%
-0.01%
0.87%
T+7
1.95%
-1.01%
-0.99%
0.07%
1.38%
ภายหลังประกาศ Lockdown รอบ 2
ว ันแรก (T) -1.84% -0.87% -5.31% -3.58%
-2.78%
T+3
-2.79% -0.06% -4.62%
T+5
-4.73% -0.30% -3.71%
T+7
-4.40% -0.15%
-

เฉลีย
-1.58%
-1.92%
-1.74%
0.00%
-2.88%
-2.49%
-2.91%
-2.27%

ทีมา: Bloomberg, หมายเหตุ เวียดนามพบ 2nd wave และประกาศ Lockdown ในวันเดียวกัน
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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 กลับมาขยายวงในเอเซีย กังวล Lockdown รอบใหม่
สถานการณ์ไ วรัส COVID-19 ทัวโลก ปั จ จุบัน อยู่ใ นภาวะการระบาดระลอกที 2 (2nd
wave) หลังจากจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่เพิมสูงขึนตลอดเดือน ก.ค.
สะท้อนจาก
ค่าเฉลีย เดือน ก.ค.เฉลียอยู่ที 2.3 แสนราย/วัน เทียบกับช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค.
เฉลียวันละประมาณ 80,000 ราย
หากพิจารณาเป็ นรายประเทศ จะพบว่า เดือน ก.ค.-ส.ค. การแพร่ระบาด 2nd wave เริม
กระจุกตัวอยู่ในแถบเอเชีย เช่น ฮ่องกง, ญีปุ่ น, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้น
ซึงจากรู ปแผนทีใน Bloomberg ด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าประเทศในเอเชียส่วนใหญ่พบผู้
ติดเชือรายใหม่สงู (สียิงอ่อน หรือ แถบเทา – ขาว หมายถึง ผูต้ ิดเชือมาก) ขณะทีไทย สี
ดํา คือ ยังไม่พบผูต้ ิดเชือในประเทศรวมกัน วันติด คาดว่าไทยมีโอกาสเผชิญความ
เสียงระบาด nd wave มากขึนตามไปด้วย และอาจทําให้การเปิ ดรับชาวต่างชาติ (Travel
Bubble) เผชิญความท้าทายมากขึน
จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันในแถบเอเชีย

ทีมา: Bloomberg

สถานการณ์ผตู้ ิดเชือรายใหม่ในเอเซียทีมีแนวโน้มสูงขึนอีกครัง เป็ นเหตุให้หลายประเทศ
ในเอเชียกลับมา Lockdown อีกครัง เช่น
 ฮ่องกง: ปิ ดโรงเรียน และร้านอาหาร
 ญีปุ่ น: ยกระดับเตือนภัยไวรัสเป็ นระดับ 4 (ระดับสูงสุด) และขอให้ประชาชนงด
เดินทางข้ามจังหวัด
 เวียดนาม: ปิ ดเมืองดานัง (ศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่), สังห้ามการรวมตัวกัน
และปิ ดสถานบันเทิงในนครโฮจิมินห์
 ฟิ ลิปปิ นส์: Lockdown กรุงมะนิลา และปริมณฑล อีกครังเป็ นเวลา 2 สัปดาห์
 อินโดนีเซีย: ประกาศขยายเวลา Lockdown ออกไปอีก 2 สัปดาห์
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ความกังวล nd wave และการกลับมา Lockdown ข้างต้น ส่งผลให้ตลาดหุน้ ในเอเชียเมือ
วานนีโดยเฉพาะ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย ตอบสนองเชิงลบ (ดังตาราง)
การตอบสนองตลาดหุ้นเอเชียต่อ 2nd wave และการกลับมา Lockdown
ฮ ่อ งกง
ญีปุ่ น
เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซ ีย
ภายหลังพบ 2nd wave
ว ันแรก (T) -0.54%
-1.22%
-5.31%
-0.40%
-0.46%
T+3
0.56%
-2.39%
-4.62%
-2.92%
-0.23%
T+5
-1.39%
-1.83%
-3.71%
-1.75%
-0.01%
T+7
1.95%
-1.01%
-0.99%
0.07%
ภายหลังประกาศ Lockdown รอบ 2
ว ันแรก (T) -1.84%
-0.87%
-5.31%
-3.58%
-2.78%
T+3
-2.79%
-0.06%
-4.62%
T+5
-4.73%
-0.30%
-3.71%
T+7
-4.40%
-0.15%
-

ไทย

เฉลีย

-0.60%
0.99%
0.87%
1.38%

-1.58%
-1.92%
-1.74%
0.00%

-

-2.88%
-2.49%
-2.91%
-2.27%

ทีมา: Bloomberg, หมายเหตุ เวียดนามพบ 2nd wave และประกาศ Lockdown ในวันเดียวกัน

Downside ของ GDP Growth เปิดอีกครั้ง ... รอลุ้นตัวเลข 2Q63
ต้นปี การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี
หลายสํานักเศรษฐกิจคาดตรงกัน คือ ขยายตัว
2-3%yoy หลังจาก Covid-19 แพร่ระบาดและเกิดการ lockdown กิจกรรมเศรษฐกิจ ทํา
ให้มมุ มองทุกฝ่ ายพลิกจากหน้ามือเป็ นหลังมือ คือ คาดปี นีจะเป็ นปี ทีเศรษฐกิจไทยหดตัว
ที GDP หดตัว -7.6%yoy กล่ า วคื อ ASPS คาดทัง
มากกว่ า วิ ก ฤตต้มยํา กุ้ง ปี
GDP ทังปี
จะหดตัว . %yoy (ภายใต้สมมติฐาน ส่งออกหดตัว - % การบริโภค
หดตัว - . % , ลงทุนเอกชนหดตัว- % ลงทุนรัฐขยายตัว %ฯลฯ เช่นเดียวกับหน่วยงาน
รัฐ เริม ธปท. ปรับลด ล่าสุด เหลือ - . %yoy ตามมาด้วย กระทรวงการคลังคาด – . %
และ ล่าสุด ม. หอการค้าไทย คาด – 9.4%
อย่ า งไรก็ ต าม ASPS ประเมิ น ว่ า Downside ของ GDP Growth ปี
ทีคาด 8.4%yoy เปิ ดขึ นอี ก ครั ง หลัก ๆ คื อ การกลับ มา Reopen ธุ ร กิ จ ของไทยในภาวะที
ต่า งประเทศ จํา นวนผู้ติดเชื อ Covid-19 ยัง เพิมขึนต่อ เนื อง (ไทยพึงภาคต่า งประเทศ
สัด ส่ ว นสูง มาก คื อ ส่ ง ออกคิ ด ราว %ของ GDP และ ท่ อ งเที ยวคิ ด ราว % GDP)
พบว่าไม่ได้ทาํ ให้เศรษฐกิจกลับมาฟื นตัวในระดับปกติ แม้รฐั จะใช้เงินอุดหนุนและอัดฉีด
เข้าถึงมือประชาชน หลักๆผลกระทบเศรษฐกิจคาดกระทบ คือ
 การบริโภคครัวเรือน(ราว % GDP) ในช่วง 2H63 คาดได้รบั ผลกระทบหลัก
จากกําลังซือทีหายไป จากแนวโน้มผูว้ า่ งงานเพิมขึน
 การเบิกจ่ายงบประมาณรัฐ: คาด Q จะได้รบั ผลกระทบจากการปรับเปลียน
ครม. โดย ASPS ประเมิ น ว่ า ในช่ ว งสั นเกิ ด สู ญ ญากาศในผลั ก ดั น เม็ ด เงิ น
ขับเคลือนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
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ในระยะสัน ASPS ให้นาหนั
ํ กการรายงาน GDP 2Q คือ สภาพัฒน์จะประกาศวันที
ส.ค. ASPS คาดหดตัว %yoy หรือ หดตัว . %qoq อยู่ที . ล้านล้านบาท โดย
ประเมินไตรมาส Q เป็ น Bottom ของปี นี ทังนีหาก GDP ออกมาหดตัวมากกว่าที
คาด หรือ ใกล้เคียงคาด เชือว่าตลาดหุน้ ไทยมีโอกาสถูกกดดัน ดังเช่นต่างประเทศ
โดย ASPS ทําการศึกษาและรวบรวมและสังเกตุจากต่างประเทศ ประเด็น การรายงาน
GDP 2Q63 ทัวโลก Vs.%การเปลียนแปลงตลาดหุน้ ในวัน นัน พบว่ามีความคล้ายกัน
คื อ วัน ทีประกาศ GDP 2Q63 ของแต่ล ะประเทศ แม้ต ลาดจะรับ รู ก้ ่ อ นหน้า อยู่แ ล้ว ว่ า
ออกมาหดตัว หรือ เป็ น Bottom ของปี หรือบางประเทศทีออกมาดีกว่าตลาดคาด อาทิ
จีน ข้อสังเกตุคือ ตลาดหุน้ ทัง แห่งปรั บ ฐานในทิศ ทางเดีย วกัน คือ อยู่ใ นช่ ว ง
0.7%- 4.38% หรือ เฉลียรวมราว . % (ดังตารางด้านล่าง)
%การเปลี่ยนแปลงตลาดหุ้น Vs. วันที่ประกาศ GDP Growth งวด 2Q63 %qoq
GDP Growth 2Q63

สิงคโปร์
จีน*
เยอรมนี
สหรัฐ
สเปน
อิตาลี
ฝรังเศส

วันทีประกาศ GDP

Consensus

Actual

14-ก.ค.-63
16-ก.ค.-63
30-ก.ค.-63
30-ก.ค.-63
31-ก.ค.-63
31-ก.ค.-63
31-ก.ค.-63

-35.9%
9.6%
-9.0%
-34.5%
-16.6%
-15.5%
-15.2%

-32.9%
11.5%
-10.0%
-32.9%
-18.5%
-12.4%
-13.8%

งวด 1Q63

-4.7%
-6.8%
-5.0%
-5.0%
-4.1%
-5.5%
-5.7%

%การเปลียนแปลงดัชนีตลาด
หุ ้นประเทศทีประกาศ
-2.59%
-4.38%
-3.45%
-0.85%
-1.70%
-0.71%
-1.43%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS * Actual = สีเขียว คือ GDP ออกมาดีกว่า Consensus คาด

คัดหุ้นที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID19... STA, INSET, SPVI
ตลาดหุน้ ไทยยังคงอยู่ในภาวะความกังวลประเด็น COVID-19 ทีขยายวงกว้างมาในแถบ
เอเชียมากขึน โดยเฉพาะในรอบๆ ประเทศ อาทิ เวียดนามกลับมาพบผูต้ ิดเชืออีกครัง,
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์มี ผู้ติ ด เชื อพุ่ง ขึ นราว พัน รายต่ อ วัน (สูง สุด เป็ น อัน ดับ ของโลก) และ
อินโดนีเซียมีผตู้ ิดเชือ . พันรายต่อวัน (สูงสุดเป็ นอันดับ ของโลก) โดยทัง ประเทศมี
ผูต้ ิดเชือสะสมเกิน แสนรายเป็ นทีเรียบร้อย
ความยื ด เยื อของประเด็ น ดัง กล่ า ว เป็ น หนึงในตัว ฉุด รังการปรับ ประมาณการตัว เลข
เศรษฐกิจของหลายๆ สํานักลดลงอย่างต่อเนือง (ตามทีกล่าวในหัวข้อก่อนหน้า)
ดังนั นกลยุทธ์การลงทุนจําเป็ นต้ องพิถีพิถันเลือกหุ้นทีเสมือนได้ รับวัคซีนป้ องกัน
COVID-19 โดยมี องค์ประกอบหนุน ดังนี
1.
2.
3.
4.

หุ้นพืนฐานแข็งแกร่ง (ฝ่ ายวิจยั แนะนํา “ซือ”, มี Upside)
แนวโน้ มกําไรเติบโตดีกว่าภาพรวมตลาด (EPS Growth สูงกว่า ของตลาด)
ราคาหุ้น Laggard กว่ากลุ่มฯ (ซือขายบน P/E น้อยกว่ากลุม่ )
มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน
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ได้ ผลลัพธ์ บริษัท ดังนี
คัดหุ้นที่เสมือนได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19
1

3

2

Company Recommendation FairValue Upside EPS Growth 20F PER 20F

4

PER 20F (Peer)

STA

BUY

37.00

41.0%

Turnaround

11.24

30 (STGT)

INSET

BUY

4.18

20.1%

22.0%

13.30

15-30

SPVI

BUY

3.06

7.1%

-9.9%

16.77

40 (COM7)

Strategist Comment
ได ้ประโยชน์จากประเด็น COVID-19
หนุนธุรกจิ ถุงมือยางเติบโตโดดเด่น
ได ้ผลบวกจากกระแสทํ างานทีบ ้าน, Data Center
รวมถึง 5G ทีเริมมาบ ้าง
ผลบวกการเรีย นทีบ ้าน (Learn From Home)
และ แผนเปิ ดสาขาใหม่อก
ี 3 แห่ง ใน 3Q63
ยอดขายแนวราบฟื นแข็งแกร่ ง หนุน Presale
เพิมขึนตังแต่เดือน เม.ย . เป็ นต ้นมา

AP

BUY

7.70

24.2%

12.8%

5.63

12-15

INTUCH

BUY

70.00

25.6%

-7.8%

17.50

NA - 20

ได ้แรงหนุนจาก Sentiment 5G ในอนาคต

CPALL

BUY

78.00

13.5%

1.8%

27.15

25-50

คาดหวังมาตรการกระตุ ้นของภาครั ฐในอนาคต

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ส่วน Top Pick ในวันนี ยังชอบ SPVI, INSET และเพิม STA เข้ ามาใหม่
STA(FV @ 37.00) ถือเป็ นหนึงหุน้ ทีมีได้ประโยชน์จากประเด็น COVID-19 หนุนธุรกิจถุง
มือยาง (สัดส่วนกําไรราว 80%) เติบโตโดดเด่น จากคําสังซือถุงมือยางเต็มจนถึง 3Q64
แล้ว ซึง ขณะทีธุรกิจยางพารา (สัดส่วนกําไรราว 20%) คาดฟื นตัวจากปี ก่อน คาดแนวโน้ม
กําไรสุทธิงวด 2Q63 เติบโตทัง QoQ และ YoY จากความต้องการถุงมือยางทีเพิมขึนและ
จากความยื ดยื ดเยื อ ประเด็ น COVID จนทํา ให้กาํ ไรรายไตรมาสต่อจากนี เติ บ โตเป็ น
ขันบันได ในส่วนของ Valuation ราคาหุน้ STA ยัง Laggard หรือ มี Upside สูงกว่าหุน้
STGT อยู่มาก รวมถึงราคาหุน้ ทีปรับตัวขึนมาโดดเด่นในปี นี หนุนให้มีโอกาสสูงทีจะเข้า
คํานวณในดัชนี SET50 รอบถัดไป (1H64)

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

