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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับสูงขึ้น หลังมีพัฒนาการเชิงบวกเรื่องวัคซีน
อย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าการกระจายตัวของวัคซีนยังไม่เปลี่ยนไปจากกำหนด
เดิม ส่วนกำไร 2Q63 ประกาศออกมาแล้ว 66.5% ของ Market Cap หดตัว
41% YoY แต่โต 28.7% QoQ นับว่าดีกว่าคาด พอร์ตจำลอง ให้ขายทำ
กำไร STA แล้วลงทุนใน BEM หุ้น Top Pick เลือก BEM, RJH และ TKN

ประกาศกำไร 2Q63 ออกมาแล้ว 66.5% พบว่า ลดลง 41% YoY
ข่าวพัฒนการเชิงบวกเรืองวัคซีน หนุนให้ราคาสินทรัพย์เสียงปรับตัวขึน ขณะทีทองคําถูก
ขายทํากําไรอย่างรุ นแรง อย่างไรก็ตามประเด็นเรืองวัคซีน ยังต้องติดตามต่อเนือง เพราะ
หากพิจารณาในเชิงของเป้าหมายสุดท้ายคือการกระจายตัวของวัคซีนไปสู่ประชากรโลก
อย่างกว้างขวาง ยังไม่น่าจะเร็วไปกว่ากลางปี
ซึงเป็ นสมมุติฐานเดิม สําหรับการ
ประกาศผลประกอบการงวด 2Q63 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในบ้า นเรา จนถึ ง เช้า นี มี
ประกาศออกมาแล้ว
บริษัทคิดเป็ น . % Market Cap มีกาํ ไรสุทธิรวม . หมืน
ล้านบาท ลดลง % YoY และ เพิมขึน . % QoQ นับเป็ นผลประกอบการทีออกมา
ดีกว่าทีคาด อย่างไรก็ตามยังน่าจะเห็นการปรับลดประมาณการกําไรสุทธิและ EPS งวดปี
ลง โดยตัวเลขการปรับประมาณการแบบ Real Time ของฝ่ ายวิจัยจนถึงปั จจุบัน
พบว่า EPS ปี
ปรับลดลงจาก บาท มาอยู่ที . บาท/หุน้ และคาดว่าจะยังเห็น
การปรับ ลดลงได้อี ก บางส่ ว น โดยตัว เลขสุด ท้า ยน่ า จะยุติ ไ ด้ก่ อ นที นํา เสนอ Invest+
(รายงานกลยุทธ์รายเดือน) ฉบับปลายเดือนนี แนะนําให้ปรับพอร์ต โดยขายทํากําไร STA
และเข้าลงทุนใน BEM ด้วยนําหนักเท่ากัน หุน้ Top Pick เลือก BEM, RJH และ TKN

Last Price
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PER 20F

Div Yield 20F (%)

หุ้ นเล็ กกํ า ไรเด็ ด
MCS

BUY

13.60

17.70

30.1%

7.66

6.34

RJH

BUY

22.20

26.90

21.2%

21.68

3.84

INSET

BUY

3.52

4.18

18.7%

13.45

2.97

TKN

BUY

9.30

11.00

18.3%

30.14

3.01

CPF

หุ้ นใหญ่ กํา ไรฟื้ นตัว
BUY

33.00

40.00

21.2%

12.64

2.42

BEM

BUY

8.70

10.00

14.9%

58.87

1.10

CPALL

BUY

68.50

78.00

13.9%

27.05

1.86
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(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-468.77
170.06
1,484.83
-1,186.12

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

Valuation หุ้นที่อยู่ใน Theme การลงทุนของฝ่ายวิจัย
Company Recommendation

1,336.84
14.83
71,984

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

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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พัฒนาการเชิงบวก เรื่อง Vaccine หนุนราคาหุ้น แต่ระยะเวลาไม่ได้
สั้นลงจากเดิม
เงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยสะท้อนจาก “ราคาทองคําโลก” หลังจากขึนไปทํา
จุดสูงสุด บริเวณ
เหรียญฯ มือวันที ส.ค. และปรับฐานแรงหลุด 2000 ล่าสุด แกว่ง
ตัวบริเวณ
เหรียญฯ โดยเห็นเงินทุนการเคลือนย้ายมาเข้าสินทรัพย์เสียง คือ ตลาด
หุน้ ทัวโลกปรับตัวเพิมขึนในทิศทางเดียวกัน โดยปั จจัยหนุนหลักมาจาก .) การผ่อน
คลายให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจทัวโลก : เริมตังแต่ตลอดสัปดาห์ หลักๆ คือ สหภาพยุโรป:
ได้ประกาศอนุญาตให้ ประเทศ ออสเตรเลีย, แคนาดา, จอร์เจีย ญี ปุ่ น, นิวซีแลนด์,
รวันดา, เกาหลีใต้, ตูนิเซีย ,อุรุกวัย และไทย
2.) ประเด็นสําคัญทีมีนาหนั
ํ ก คือ “รายงานความสําเร็จ Vaccine Covid-19 ของประเทศ
รัส เซี ย หลัง จากเย็ น วัน อัง คาร ส.ค. ประธานาธิ บ ดี ว ลาดิ เ มี ย ร์ ปูติ น ประกาศว่ า
กระทรวงสาธารณสุขรัสเซีย Approve วัคซีน COVID-19 ทําให้เป็ นประเทศแรกของโลกที
จดทะเบียนวัคซีนและเริมใช้ (ก่อนหน้าประเทศจีนได้ประกาศ Approve เช่นกัน แต่เป็ น
การใช้ในวงแคบ คือ เฉพาะ กองทัพจีน) เทียบกับ ประเทศอืนๆ อาทิ สหรัฐ, จีน, อังกฤษ
ออสเตรเลีย ฯลฯ พบว่า การพัฒนามากทีสุด คือยังอยู่ในเฟส (ดังตาราง)
Update ความคืบหน้า Vaccine Covid-19

ทีมา: ASPS รวบรวม ล่าสุด
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ประเด็น พัฒนาการ Vaccine ASPS ตังข้อสังเกตุว่าทุกๆครังๆ จะเป็ นกระแสเชิง + หนุน
ตลาดหุน้ โลกในระยะสัน และเชือว่ากระแสจะยังหนุนต่อไปอีกระยะหนึง
อย่างไรก็
ตามหากยึดตามสากลของโลก เชือว่า Timeline พัฒนา Vaccine ยังคงอยู่ในกรอบเดิม
ถึงจะผ่าน
หรือไม่ได้เร็วขึนกว่าเดิมทีมีการคาดกันก่อนหน้า คือ เร็วสุด คือ ต้นปี
ขันตอน Approve และกว่า Vaccine จะผลิตออกมาใช้จริงคือ Q63-2Q64 เป็ นอย่างเร็ว
(หากอ้างอิง มหาวิทยาลัย Oxford มีการทดลองฉีดแรก เดือน เม.ย. ปั จจุบนั อยู่ในช่วง
ทดลอง เมือฉีดวัคซีนจะอยู่ในร่างกาย เกิน เดือนหรือ ไม่?? ครบ เดือน คือ ต.ค. )
ส่วนปลายสัป ดาห์นี วันเสาร์ ที ส.ค. ตลาดหุ้นโลกให้น าหนั
ํ กการทบทวน(Review)
ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐ-จี น ASPS ให้นาหนั
ํ กฝั งสหรั ฐ : จะกดดันจี นเพิ มเติ ม
หรือไม่ ?? อย่างไร ?? ( หรือกลับมาขึนภาษี นาํ เข้ารอบ ??) หลังจากข้อมูลล่าสุด จีน
นําเข้าสินค้าจากสหรัฐน้อยกว่าสัญญาทีตกลงไว้ ส่ว นฝั งจีน : อ้างอิงจาก Bloomberg
เช้านี เผยว่าจะนําประเด็นเรืองสหรัฐ มีการ Ban “ WeChat” และ “Tik Tok” ขึนมาเจรจา

เชื่อ ว่า เร็วๆนี้ จะเห็น ทีม เศรษฐกิจ ชุดใหม่.... เร่ง ออกมาตรการ
กระตุ้นเศรฐกิจทุกภาคส่วน
หลังจากเมือวานนี ทีมครม.ชุดใหม่ได้เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับตํา แหน่ ง
เรียบร้อยแล้ว และสัปดาห์นีจากนสพ. กรุ งเทพธุรกิจเผยว่า นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรี
คลังคนใหม่ เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานกระทรวงการคลัง เพือเร่งออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจในช่วง 2H63 ดังที ASPS เคยนําเสนอว่าจะเร่งผลักดันทุกภาคส่วนโดย
หลักๆเชือว่า คือ
 เม็ด เงิน เศรษฐกิจ ของรัฐทียังคงค้างอยู่: วงเงินทียังไม่ได้อนุมตั ิ และเบิกจ่าย
ในช่วงก่อนหน้าจาก พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท จากที ASPS รวบรวมปั จจุบันยัง
เหลือวงเงินทียังไม่ได้อนุมัติอีกราว 6.12 แสนล้านบาท (เบิกจ่ายและอนุมัติไป
แล้ว 3.88 แสนล้านบาท) ขณะทีฝั งการจัดหาเงินทุน (Funding) ตาม พ.ร.ก. กู้
เงิ น 1 ล้า นล้า นบาท ปั จ จุบัน มี ก ารกู้เ งิ น ไปแล้ว ราว 3.97 หมื นล้า นบาท ซึง
ใกล้เคียงวงเงินทีอนุมัติแล้ว ดังนันจึงประเมินว่าหากรัฐมี โอกาสกู้เงินเพิมอีก
หากมีการอนุมตั ิมาตรการอืนๆเพิมเติม โดยปั จจุบนั หนีสาธารณะของไทยคิดเป็ น
44.76% ของ GDP ยังตํากว่าเพดานทีกําหนดไว้ไม่เกิน 60% ของ GDP และหนี
ทีเป็ นสกุลเงิน ต่างประเทศคิดเป็ น . % ต่อหนีสาธารณะรวม ซึงยังไม่ เกิ น
เพดานที 10% เช่นกัน
 มาตร การ กร ะตุ้ น เศร ษฐกิ จ ชุ ด ใหม่ ท ี ภาคเอกชนเคยเสนอ : คาดเป็ น
มาตรการที มี ก ารพูด ถึ ง ก่ อ นหน้า โดยเชื อว่ า จะเน้น ไปทีการกระตุน้ ภาคการ
บริโภค, การท่องเทียว, ภาคอสังหาริมทรัพย์, ภาคยานยนต์, การพักชําระหนี
และตลาดทุน เป็ นต้น ดังตาราง
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คาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ที่อาจจะออกมา 2H63

ทีมา: ASPS รวบรวม

ส่วนทางด้าน
โดยรวมจากความคาดหวังมาตรการต่างๆ ข้างต้น ASPS เชือว่าจะเป็ นปั จ จัย หนุน
หุ้น ในหลายได้ป ระโยชน์ เช่น กลุ่ม ค้าปลีก (CPALL, SPVI), กลุ่ม ท่อ งเทียว (MINT,
ERW, CENTEL) กลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (AP, SC, LH) กลุ่ ม ยานยนต์ (AH, SAT,
STANLY) เป็ นต้

แนะหุ้นเล็กกำไรเด็ด หุ้นใหญ่กำไรฟื้น ชอบ RJH, TKN, BEM
เช้ าวันนีทาง MSCI ไม่ ได้ มี Rebalance หรือปรับหุ้นไทยเข้ า – ออกในดัชนี (จะมี
การ Review อีกครังในเช้ าวันที พ.ย. ) ขณะทีภาพรวมตลาดหุ้นยังถูกกดดัน
จากการรายงานผลประกอบการงวด Q ทีเข้ มข้ นขึน ซึงล่ าสุ ดมีการรายงาน
บริษัท (คิดเป็ นสัดส่วน . % ของมูลค่าตลาด) มีกําไรสุทธิรวมอยู่ที
มาแล้ ว
. หมืนล้ านบาท เพิมขึน . QoQ และลดลง %YoY รวมถึงมีห้ ุนทีประกาศ
จ่ายปั นผลระหว่างกาลออกมาเพียง บริษัทเท่านัน เทียบกับปี ทีแล้ ว บริษัท
ตลาดหุน้ ไทยทีถูกเร่งปรับประมาณการกําไรลง รวมถึงกําไรทีลดลงเมือเทียบกับปี ก่อนมาก
โดยล่าสุดฝ่ ายวิจัยประเมินกําไรบริษัทจดทะเบียนปี
แบบ Real Time อยู่ที .
แสนล้านบาท คิดเป็ น EPS63F เหลือเพียง . บาท/หุน้ (ลดลง . % เมือเทียบกับปี
ก่อนที . บาท/หุน้ และยังมีโอกาสปรับลงอีกหลังบริษัทจดทะเบียนรายงานงบเสร็จสิน)
เป็ นส่วนสําคัญทีทําให้ Spotlight ยังไม่ถกู ฉายลงมาทีตลาดหุน้ ไทย
อย่างไรก็ตามยังมีบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัททีทําผลประกอบการงวด Q63 ออกมา
เติ บ โตได้ ดี ทั ง QoQ และ YoY คื อ THCOM, NWR, TU, TOP, AP, DELTA, SINGER,
DCC, GPSC, TASCO และ SC รวมถึงยังมีหนุ้ ทีถูกปรับประมาณการกําไรขึนนับตังแต่ตน้
เดือน ส.ค. คือ THCOM, SPVI, DCC, RS, QH และ TKN เป็ นต้น
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กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนฝ่ ายวิจัยฯแบ่งหุ้นเด่นออกเป็ น ธีม ดังนี
1. หุ้ น เล็ ก ผลประกอบการ Q63 เด่ น และมี ก ารจ่ า ยปั น ผลระหว่ า งกาล
ต่ อเนื อง รวมเป็ นหุ้นทีมีสัดส่ วนการถือครองของต่ างชาติน้อย แนะนํ า
TKN, RJH, INSET และ MCS
2. หุ้นขนาดใหญ่กําไรฟื นตัวได้ ดีต่อจากนี แนะนํา BEM, CPALL และ CPF
Valuation หุ้นที่อยู่ใน Theme การลงทุนของฝ่ายวิจัย
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside
(12/08/2020)

PER 20F

Div Yield 20F (%)

หุ้ นเล็ กกํ า ไรเด็ ด
MCS

BUY

13.60

17.70

30.1%

7.66

6.34

RJH

BUY

22.20

26.90

21.2%

21.68

3.84

INSET

BUY

3.52

4.18

18.7%

13.45

2.97

TKN

BUY

9.30

11.00

18.3%

30.14

3.01

CPF

หุ้ นใหญ่ กํา ไรฟื้ นตัว
BUY

33.00

40.00

21.2%

12.64

2.42

BEM

BUY

8.70

10.00

14.9%

58.87

1.10

CPALL

BUY

68.50

78.00

13.9%

27.05

1.86

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

