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10 สิงหาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
สัปดาห์นี้รอ 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ กำไร บจ. 2Q63 ว่าจะหดตัวแรงแค่ไหน,
GDP 2Q63 จะหดตั ว 15% ตามคาดหรื อ ไม่ และการทบทวนข้ อ ตกลง
การค้า สหรัฐฯ-จีน จะออกมาอย่างไร สภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้ตลาด
น่าจะอยู่ในภาวะ Wait & See วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต เลือกหุ้นกำไร 2Q63
เด่น และมีปันผลระหว่างกาล INSET, INTUCH และ MCS เป็น Top Pick

รอกำไร 2Q63 .. รอ Trade War .. รอ GDP 2Q63 ... Wait & See
สัปดาห์นีเป็ นช่วงทีบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะประกาศตัวเลขผลประกอบการ 2Q63
ซึงประเมินว่าน่าจะเห็นการหดตัวรุ นแรง YoY แต่ใกล้เคียง 1Q63 ทีมีกาํ ไรสุทธิ . แสน
ล้านบาท ขณะทีช่วงปลายสัปดาห์จะมีการเจาจาทบทวนข้อตกลงการค้า สหรัฐฯ-จีน ซึงดู
เหมือนจะคาดหวังผลเชิงบวกได้ยาก และตามด้วยการประกาศ GDP Growth งวด 2Q63
ของประเทศไทย ซึงคาดว่าน่าจะอยู่ที - % YoY คาด SET Index ผันผวนช่วง
–
จุด ประเด็นอืนทีน่าสนใจได้แก่ขอ้ เสนอของภาคธุรกิจในการฟื นฟูเศรษฐกิจเช่น )
การให้รฐั กูเ้ งินเพิม ซึงในส่วนนีอาจไม่ได้เกิดขึนในระยะสัน เนืองจากจนถึงปั จจุบนั การใช้
จ่ายเม็ดเงินตาม พ.ร.ก. ล้านล้านบาท ยังคืบหน้าไม่ถึง % ประการที ) ขยายเวลา
การพักชําระหนีออกไปอีก ซึงขึนอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่การ
ดําเนินการดังกล่าวอาจสร้างภาระให้กับสถาบันการเงินในระยะยาว และ ) มาตรการ
กระตุน้ อสังหาฯ เช่นลดค่าธรรมเนียมการโอนฯ-จดจํานอง บ้านราคาไม่เกิน ล้านบาท
ซึงจะเป็ นผลดีต่อผูป้ ระกอบการทีจับตลาดกลาง-บน พอร์ตการลงทุนวันนีไม่มีปรับ Top
Pick เลือกหุน้ ทีผลประกอบการดีและจ่ายปั นผลระหว่างกาล INSET, INTUCH และ MCS
NPL ในระบบสถาบันการเงินไทย

1,324.40
-8.82
44,367

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,036.10
-896.51
-510.06
2,442.66
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ทีมา: สศช., 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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สหรัฐอนุมัติมาตรการเศรษฐกิจใหม่ แต่ตลาดให้น้ำหนัก Tech War
ต่างประเทศดัชนี Dow Jones สัปดาห์ทีผ่านมาเพิมขึนราว . % ขณะทีวันศุกร์เพิมขึน
เพี ย ง 0.2% แต่ ดูเ หมื อ นว่ า Dow jones Futures กลับ ตอบรับ เชิ ง ลบ โดยเชื อว่ า ตลาด
อาจจะรับรู ้ (Priced in)ปั จจัยบวก ประเด็นไปในระดับหนึงแล้ว คือ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐผ่านแล้ว ภายหลังช่วงสุดสัปดาห์ทีผ่านมา
ประธานาธิ บดีทรัมลงนามคําสังบริหาร (Executive Order) ขยายอายุมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจ เพือเยียวยาประชาชนทีได้รบั ผลกระทบ COVID- (เป็ นไปตามทีตลาดคาด)
หลักๆคือ
 ช่วยเหลือผูว้ ่างงานปรับลดจํานวนเงินลงราว 33.3% เหลือ 400 เหรียญ/สัปดาห์
จากเดิม เหรียญ/สัปดาห์
 เลือนการชําระเงินกูน้ กั เรียน
 เลือนการชําระหนีของรัฐบาลกลาง
รายงานภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐเดือน ก.ค. ทีดีกว่าคาด กล่าวคือ การจ้างงานนอก
ภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เพิมขึน 1.76 ล้านราย สูงกว่าทีตลาดคาดไว้ 1.6 ล้านราย
สอดคล้องกับอัตราการว่างงานเดือนเดียวกันทีลดลงเหลือ 10.2% ซึงลดลงมากกว่า ที
ตลาดคาด 10.5%
โดยสัปดาห์นียังมีประเด็นทีต้องในนําหนักอย่างใกล้ชิด คือ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ
กับจีนทีมีความร้อนแรงมากขึนอีกครัง ภายหลังวันศุกร์ทีผ่านมา ประธานาธิ บดีทรัมป์ มี
คําสังระงับ (Ban) แอปพลิเคชันสัญชาติจีน ได้แก่ TikTok (แอปพลิเคชัน Social Media ที
เน้น การแชร์คลิ ป วิ ดีโ อ) และ WeChat (แอปพลิ เคชันส่ง ข้อ ความ) โดยห้า มบุค คลและ
บริษัทสหรัฐติดต่อทําธุรกิจด้วย ในอีก 45 วันข้างหน้า เนืองจากกล่าวหาว่ามีการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล และ15 ส.ค. 2563 ให้นาหนั
ํ กการประชุมทบทวน (Review) ข้อตกลง
การค้าเฟส 1 ระหว่าง 2 ประเทศ ทีจะเกิดขึนในวันที แย่ลงได้

ข้อเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาจดีต่อ อสังหาฯ AP, LH, SC
ตลาดหุน้ ไทยในช่วงครึงเดือนแรกของ ส.ค. ASPS เชือว่าตลาดยังเผชิญข้อจํากัดในการ
ปรับ ขึน เนื องจากยัง รอการประกาศงบบริษั ท จดทะเบี ย นงวด Q63 (ดัง Paragraph
ด้านล่าง) และรอรายงาน GDP 2Q ไทยวันที ส.ค. ASPS คาดหดตัว %yoy และ
เป็ น Bottom ของปี นี อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี มีหลายปั จจัยกดดัน (-) และปั จจัยหนุน(+)
การเก็งกําไรในหุน้ บางกลุม่ คือ
(-) การเมือ งนอกสภาร้อ นแรงขึน : เริมในวันนีกลุ่มประชาชนปลดแอกนัดรวมตัวกันที
รัฐสภา, หอศิลป์ ฯลฯ และ ส.ค. นัดชุมนุมใหญ่ทีอนุเสาวรียป์ ระชาธิปไตย จากประเด็น
การเรียกร้องปล่อยแกนนําทีถูกจับกุมสัปดาห์ทีแล้ว
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(+) ข้อ เสนอมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ รอบใหม่ : กกร. เตรียมเสนอมาตรการต่อทีม
เศรษฐกิจ อาทิ
 กู้เ งิน เพิมอีก ล้านล้านบาท รวมของเดิม คือ พรก. ล้านล้านบาท รวม
เป็ น ล้านล้านบาท ASPS ประเมินว่า รัฐอาจจะยังไม่เร่งรีบทีจะกูเ้ งินเพิม
เนืองจากพิจารณาของเก่า คือ พรก. ล้านล้านบาท (ASPS รวบรวมข้อมูล
ล่าสุด ดังตาราง พบว่ารัฐมีการจัดหาเงินทุนราว . แสนล้านบาท ยังเหลือ
วงเงินทีต้องจัดหาอีกว่า แสนล้านบาท) ASPS เชือว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่จะ
ให้นาหนั
ํ กการเร่งผลักดันเม็ดเงินกระตุน้ พรก. ล้านล้านบาท อาทิ โครงการ
เยียวยาประชาชน ฯลฯ มากกว่าซึงรัฐมีการเบิกจ่ายเงิน เพียง . แสนล้าน
บาท
ความคืบการกู้เงินตาม พ.ร.ก. 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน
ว ันที
เครืองมือการกู ้
แหล่งเงินกู ้
วงเงิน (ล้านบาท) อายุเงินกู ้ (ปี )
วงเงินทีกูแ
้ ล้ว
้ น (PN)
05 พ.ค. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KTB, KBANK
70,000
4
้ น (PN)
12 พ.ค. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KTB, UOB
50,000
1
ิ น
ประชาชนทัวไป
14 พ.ค. 63 พั นธบัตรออมทรัพย์ เราไม่ทงกั
30,111
5
ิ น
ประชาชนทัวไป
19,889
10
14 พ.ค. 63 พั นธบัตรออมทรัพย์ เราไม่ทงกั
้ น (PN)
02 มิ.ย. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KKP, GSB
50,000
4
้ น
สถาบันการเงิน
19 มิ.ย. 63 พั นธบัตรรัฐบาล พ.ร.ก. กูเงิ
42,361
4.5
้ น (Term Loan)
08 ก.ค. 63 สัญญากูเงิ
GSB
30,000
4
้ น
สถาบันการเงิน
10 ก.ค. 63 พั นธบัตรรัฐบาล พ.ร.ก. กูเงิ
26,400
9.4
้ น (Term Loan)
BAY, GSB, KTB, BBL
30,000
4
22 ก.ค. 63 สัญญากูเงิ
รวม
348,761
วงเงินทีอยูร่ ะหว่างการกู ้
้ น (Term Loan)
ธนาคารพั ฒนาเอเชีย (ADB)
04 ส.ค. 63 สัญญากูเงิ
32,000
5
้ น (Term Loan)
ธนาคารพั ฒนาเอเชีย (ADB)
04 ส.ค. 63 สัญญากูเงิ
16,000
10
รวมทงสิ
ั น
396,761

ทีมา: สํานักบริหารหนีสาธารณะ, สินสุด 4 ส.ค.

 การยืด การโครงการขยายระยะเวลาพัก ชําระหนี (loan payment Holiday)
เฉพาะSMEs ต่อ ไปจากเดิ ม จะสินสุด ราว เดื อ น ต.ค.
ขยายเป็ น สินสุด
เม.ย.
ทังนีมาตรการนี ASPS พิจารณา NPL ratio ในอดีต พบว่าเคยปรับ
ขึนไปทุดสูงสุดเพียงครังเดียวในสมัยวิกฤตต้มยํากุง้ ทีระดับ . % และกว่า
ระดับจะปรับลงมาตํากว่า %ใช้เวลาเพียงอย่างน้อย ปี ดังรู ป (และรอบนัน
ไม่มีโครงการการพักชําระหนี ) เมือเทียบกับวิกฤต Covid-19 ครังนีทีมี ASPS
ํ กไปทีการฟื นตัวเศรษฐกิจไทย
ประเมินว่าในครังนี เป็ นการซือเวลา โดยให้นาหนั
จะกลับมาได้เร็วเพียงใด
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NPL Ratio ของไทย

ทีมา: สศช., ASPS รวบรวม

 มาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาฯชุดใหม่ กกร.เสนอให้ค่าธรรมเนียมการโอน และ
การจดจํานองเพิมเติมอีก โดยจะลดสําหรับอสังหาริมทรัพย์ทีมีราคาไม่เกิน 50
ล้านบาท จากปั จจุบนั ทีลดให้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ทีมีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท
ซึงจะช่วยให้ผทู้ ีมีกาํ ลังซือในระดับกลาง-บนสามารถตัดสินใจซืออสังหาริมทรัพย์
ได้ง่ายขึน โดย ASPS มองเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ในกลุม่ อสังหาริมทรัพย์
เช่น AP, LH และ SC

ดัชนีเริ่มขยับยาก แนะ INTUCH, INSET, MCS
ในช่วงทีผ่านมา หลากหลายปั จจัยกดดัน หลักๆคือ ประเด็น COVID-19 ทียังกระจายตัว
สงครามการค้าจีนสหรัฐทีร้อนแรงขึน กดดันตลาดหุ้นทัวโลกทีส่วนใหญ่จะมี PER63F
อยู่ในระดับสูง อาทิ ตลาดหุน้ สหรัฐ เท่า, ตลาดหุน้ ไทย เท่า สูงสุดในภูมิภาค (ตาม
ภาพทางด้านล่าง)
เปรียบเทียบ PER20F และ 21F ของแต่ละประเทศ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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ทังปั จจัยลบทีตลาดต้องเผชิญ บวกกับ Valuation ทีแพง กดดันตลาดหุน้ มีโอกาสชะลอ
การปรับตัวเพิมขึนเหมือนช่วง เดือนทีผ่านมา คือ ตลาดหุน้ โลกเพิมขึน % ตลาดหุน้ ไทย
ํ กกับ
Underperform กว่า ปรับตัวลดลง - %, ขณะทีการลงทุนส่วนใหญ่ ยังคงให้นาหนั
สินทรัพย์ปลอดภัย อย่าง ทองคําทีปรับตัวเพิมขึนถึง % ในช่วงเวลาเดียวกัน
เปรียบเทียบผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีของ SET Index MSCI ACWI และ ราคา
ทองคำ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

นอกจากนีตลาดยังมีปัจจัยเสียงจาก การเข้ าสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการงวด
2Q ทีเข้ มข้ นขึน ซึงล่าสุดมีการรายงานมาแล้ ว บริษัท (คิดเป็ นสัดส่วน 28.2%
ของมูลค่ าตลาด) มีกําไรสุ ทธิ รวมอยู่ที . หมืนล้ านบาท ลดลง . QoQ และ
ลดลง 30%YoY รวมถึงมีหนุ้ ทีประกาศจ่ายปั นผลระหว่างกาลออกมาแล้วเพียง บริษัท
เท่ า นัน อาทิ INTUCH, ADVANC, PTTEP, BH, SAT, SNC ฯลฯ (จากปี ที แล้ว ประกาศ
จ่ายปั นผลกว่า ใน บริษัท)
ภายใต้ ปัจจัยเสียงต่างๆ กลยุทธ์การลงทุน แนะนําหุ้นทีมีความโดดเด่น ทังในมุม
ผลประกอบการ และยังคาดว่ามีการจ่ายปั นผลระหว่างกาล อย่าง INTUCH, MCS
และ INSET เป็ น Top Pick ในวันนี
3 หุ้นกำไร 2Q63 เด่น แถมคาดว่ามีการจ่ายปันผลระหว่างกาล
Company

Last Price
FairValue Upside
(09/08/2020)

PER 20F

X-Date

ปั นผลระหว่า งกาล
(บาท/หุ้ น)

MCS*

13.60

17.70

30.1%

7.66

21/11/2019

0.25

INTUCH

56.75

70.20

23.7%

17.01

20/08/2020

1.15

INSET

3.46

4.18

20.7%

13.22

20/08/2020

0.04

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
หมายเหตุ MCS ข้อมูลปั นผลอ้างอิงข้อมูลในอดีต
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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

