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21 สิงหาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ในช่วงเวลาที่การเมืองในประเทศร้อนแรง มักจะทำให้เงินบาทอ่อนค่าผลัก
Fund Flow ไหลออก ขณะที่ความเสี่ยงเรื่อง Covid-19 ก็เป็นเรื่องใกล้ตัว
ยิ่งขึ้น ทั้ง 2 เรื่องน่าจะเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันให้ SET Index ต้องอยู่
บริเวณ 1300 +/-10 จุด วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ตจำลอง ส่วนหุ้น Top Pick
เลือก DCC, MCS และ SVI โดยทั้ง 3 บริษัทมีกำไรเติบโต และจ่ายปันผลได้

ความวัว ยังไม่ทันหาย ... ก็มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาแทรก
แม้จะผ่านช่วงการประกาศตัวเลขทีสําคัญ ชุดใหญ่ ได้แก่ กําไรงวด 2Q63 และ GDP
Growth 2Q63 ไปแล้ว แต่ก็ยงั คงมีกระแสความเสียงทีสร้างแรงกดดันต่อ SET Index อีก
ส่วนได้แก่ ความกังวลจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ ซึงปั จจุบนั มีแรงกดดันเข้ามาที
รัฐ บาลพร้อ มกัน หลายเรือง ทังปั ญ หาเศรษฐกิ จ ที ถดถอยรุ น แรง การชุม นุม ของกลุ่ม
การเมืองต่างๆ ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในสภาฯ ซึงทังหลายทังปวงอาจ
มีผลทําให้การขับเคลือนมาตรการต่างๆ เพือกระตุน้ เศรษฐกิจทําได้ไม่เต็มประสิทธิ ภาพ
อีกมุมหนึงฝ่ ายวิจัยได้ศึกษาถึงผลกระทบในอดีตช่วงเวลาทีมีเหตุรอ้ นแรงทางการเมือง
พบว่ า มัก จะทํา ให้เ งิ น บาทอ่ อ นค่ า ซึงภาวะดัง กล่ า วมัก จะทํา ให้ Fund Flow ไหลออก
กระแสความเสียงเรืองที เป็ นความกังวลเรืองการกลับมาระบาดรอบ ของ Covid-19
ในประเทศ ซึงภาวะปั จจุบนั แม้จะคลีคลายลงไปบ้าง แต่ดว้ ยสภาพแวดล้อมทีเป็ นอยู่ก็ยงั
ถือว่ามีความเสียง ทังนีหากต้องมีการออกมาตรการเพือควบคุมโรค ก็อาจทําให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหลายตัวกลับขึนมาปกติได้ชา้ ลง ซึงเป็ นผลลบต่อการลงทุนในตลาดหุน้ วันนี
ไม่มีการปรับพอร์ต Top Pick เลือก DCC, MCS และ SVI
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ทีมา: ASPS Research

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,849.80
-236.48
-2,802.76
4,889.04

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองในแต่ละครั้ง
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-9.0%
-42,456
48.9
4.8%
5.2%
29,463
7.1
-4.2%
-2.3%
-49,639
20.2
-3.9% -2.0% -20,877
25.4

1,296.79
-11.88
49,085

%Chg ค่าเงินบาท
CDS 5Y
อ่อนค่า
Spread
(-)
65.5%
4.4%
7.1%
-1.0%
19.2%
3.3%
30.6% 2.2%

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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ต่างประเทศ ยังมีหลายประเด็นต้องติดตาม
ประเด็นในต่างประเทศทีตลาดให้นาหนั
ํ กในช่วงนี คือ “การเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐ.ที
จะเกิดขึนในวันที 3 พ.ย. 2563 โดย ล่าสุดวานนี ประธานาธิบดีทรัมป์ เผยว่า หากตนได้รบั
เลือกเป็ นประธานาธิบดีอีก 1 สมัย จะพิจารณาดําเนินการขึนภาษี นาํ เข้ากับบริษัทสัญชาติ
สหรัฐ ทีปฎิเสธการย้ายฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐ และสําหรับบริษัททีย้ายกลับมาจะ
ทําการคืนภาษี ให้ ประเด็นการหาเสียงล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ตอกยํามุมมองที
ASPS นําเสนอมาโดยตลอดทีว่า หากประธานาธิ บดีทรัมป์ ชนะการเลือกตังอีกครัง จะ
ส่งผลให้สหรัฐเดินหน้ากีดกันการค้ากับทัวโลกต่อไป
สัปดาห์หน้าประเด็นทีต้องติดตาม
 24-27 ส.ค. 2563 ให้ น ํ าหนั ก การประชุ ม ใหญ่ ของพรรค Republican
(Republican National Convention) ซึ งจะเป็ น การคั ด เลื อ กผู้ส มั ค รเลื อ กตัง
ประธานาธิ บดีอย่างเป็ นทางการ โดยพรรค Republican มีผูส้ มัครชิงตําแหน่ง
ประธานาธิบดีคนสําคัญคือ นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐคนปั จจุบนั
ํ กการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ
 27 ส.ค. 2563 ให้นาหนั
(Fed) โดยนําหนักมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และแนวทางการดําเนินนโยบาย
ในช่วงทีเหลือของปี นี ภายหลังรายงานการประชุม Fed (Fed Minute) ระบุว่า
คณะกรรมการ Fed มองว่าผลกระทบของการระบาด COVID-19 ยัง มี ผลต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ และในวันเดียวกัน ให้นาหนั
ํ กการรายงาน GDP สหรัฐ งวด
2Q63 (รายงานครังที 2) โดยตลาดคาดหดตัว -32.5%qoq จากครังก่ อ นที
รายงานไว้ -32.9%qoq (งวด 1Q63 –5%qoq)
 24 ส.ค. ในประเทศ ให้นาหนั
ํ กการส่งออก และนําเข้าของไทย เดือน ก.ค. 2563
ซึงตลาดคาดการส่งออกจะหดตัว -15.5%yoy จากเดือนก่อนที -23.2%yoy และ
การนําเข้า – 16.7% จากเดือนก่อนที -18.1% และเมือพิจารณายอดนําเข้าของ
ประเทศคู่คา้ ไทย อาทิ อินเดีย, ญีปุ่ น, จีน (เกือบ 40% ของการส่งออกรวมของ
ไทย) หดตัวเฉลีย -14.4% (ดังรู ป) จึงคาดว่าในครังนี ข้อมูลการส่งออกของไทย
อาจออกมาใกล้คยั งกับทีตลาดคาด
การนำเข้าของประเทศคูค่ ้าไทย

ทีมา: Bloomberg, ASPS
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ในอดีตการชุมนุม กดดันเศรษฐกิจ Fund Flow ค่าเงิน และตลาดหุ้น
หนึงปั จจัยเสียงทีต้องติดตามใกล้ชิด คือ สถานการณ์การเมืองทีร้อนแรงขึน โดยการชุมนุม
ของนักเรียน-นักศึกษา มี การกระจายตัวออกในวงกว้าง ขณะทีข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้
ชุมนุม ดูเป็ นเรืองยากทีจะได้รบั การตอบสนอง นอกจากนีในสภาเองก็มีประเด็นเรืองแก้ไข
รัฐธรรมนูญ รวมถึงเริมเห็นกระแสสนับสนุนให้ยบุ สภาฯ เลือกตังใหม่ สภาพแวดล้อมทาง
การเมืองดังกล่าวต้องติดตามว่าจะมีผลกระทบต่อการฟื นฟูเศรษฐกิจไทย
ดังนันฝ่ ายวิจยั จึงทําการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ตอนช่วง เดือนแรกของเหตุการณ์
การชุ ม นุ ม สํา คั ญ ๆ ทั งในช่ ว ง พ.ค.
, มี . ค. 2553 และ ต.ค. 2556 ในมุ ม การ
เคลือนไหวของ SET Index, Fund Flow, ค่าเงินบาท ได้ผลลัพธ์ดงั นี
ผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองในแต่ละครั้ง
ื
ชอกลุ
่ม
การชุมนุมกลุ่มพั นธมิตร (2551)
การชุมนุมกลุ่ม นปช (2553)*
การชุมนุมกลุ่ม กปปส (2556)
ค่าเฉลีย
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ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
Fund Flow ช่วงการชุมนุม นปช.ต่างชาติซือสุทธิหนุ้ ในภูมภิ าคทุกประเทศ

SET Index ตอบสนองเชิงลบปรับตัวลดลงเฉลีย . % ในช่วง เดือนหลังชุมนุม
และเป็ นการปรับตัวลดลงมากกว่าภาพรวมตลาดหุ้นทัวโลกทุกครัง ประกอบด้วย ปี
51 SET Index ลดลง . %, ปี เพิมขึน . % (เป็ นช่ วงทีหลายประเทศทัวโลกใช้
นโยบายการเงินผ่อนคลายเพือแก้ Humburger Crisis ทาํ ให้มีสภาพคล่องส่วนเกินไหล
เข้าตลาดหุน้ ทัวโลก) และ ปี 56 ลดลง . %
 ต่างชาติขายสุทธิเฉลีย - . หมืนล้ านบาท ในช่วง เดือนหลังชุมนุม โดย
เดื อ นหลัง ชุมนุมปี ต่า งชาติ ข ายสุท ธิ หุ้นไทย -4.2 หมื นล้า นบาท, ปี
ต่างชาติซือสุทธิ . หมืนล้านเหรียญ (ซือสุทธิหนุ้ ในภูมิภาคทุกประเทศ) และ ปี
56 ต่างชาติขายสุทธิ - . หมืนล้านบาท
 เบียประกันความเสียงของการผิดนัดชําระหนีไทย (CDS Spread 5 ปี ) เร่ง
ตัวขึนทุกรอบทีมีการชุมนุ ม ในช่วง เดือนหลังชุมนุ มเฉลียราว 25 bps.
*** นิยาม CDS : Credit Default Swap คือ เครืองมือทางการเงินเพือใช้ป้องกัน
ความเสียง ส่วนCDS spread : คล้ายๆเบียประกัน โดยคิด %ของเงินกู(้ จะมาก
หรือ น้อย ขึนกับความเสียงว่ามีโอกาสผิดนัดชําระหนี,มาก/น้อย หากสูงขึนจะ
ทําให้ตน้ ทุนทางการเงินจะสูงขึน
 ค่าเงินบาทมักอ่อนค่าในช่วงเวลาต่อมาเฉลีย - . หมืนล้ านบาท ในช่วง
เดือนหลังชุมนุ ม ความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็ นตัวกดดันต่างชาติชะลอ
การตัดสินใจลงทุน รวมถึงหากความเสียงของการผิดนัดชําระหนีมีการเร่งตัว
สูงขึน กดดันให้ Fund Flow ยิงชะลอการไหลเข้า
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สรุ ปคือ นั กลงทุนให้ ความสําคัญเรืองของผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง ที
จะมีต่อภาวะเศรษฐกิจอาจไม่สามารถดําเนินได้ เต็มที จะทําให้ การฟื นตัวเกิดขึน
ได้ ย าก ซึ งส่ ง ผลลบต่ อ ดั ช นี ต ลาดหุ้ น , Fund Flow, ความเสี ยงผิ ด นั ด ชํ า ระหนี ,
ค่าเงินบาท ตามทีกล่าวไว้ ข้างต้ น ดังนันการชุ่มนุมในปั จจุบันถือเป็ นอีกหนึงปั จจัย
ต้ องติดตามอย่ างใกล้ ชิด ซึงมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุนของต่ างชาติ และกดดัน
เคลือนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทย

กลยุทธ์เน้นหุ้นมีเกราะป้องกัน อย่าง MCS,DCC, SVI
หลายประเทศยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัวโลกเกื อบ 2 ล้านคน
รวมถึงไทยทีพบผูต้ ิดเชือในรอบ 84 วัน ซึงหากพิจารณาสถิติตลาดหุน้ ต่างประเทศในช่วง
พบไวรัส COVID-19 (2nd wave) พบว่า ตลาดหุน้ ส่วนใหญ่ปรับลงไปเฉลีย 4. วัน โดย
ติดลบเฉลียราว -3.6% ก่อนทีฟื นตัวได้ภายหลังจากนัน
การตอบสนองของตลาดหุ้นในภูมิภาคช่วงที่มีความกังวล 2nd wave

ทีมา: Bloomberg, ASPS

กลยุทธ์การลงทุนระยะสันเพือเอาชนะตลาด แนะนําหุน้ พืนฐานแข็งแกร่งทีมี ก ารปรับ
ประมาณการขึ น บวกกับ มี เ กราะป้ อ งกัน COVID- แถมยัง ไม่ ไ ด้รับ ผลกระทบทาง
การเมือง อย่าง DCC MCS และ SVI ซึงมีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
Valuation หุ้น Top picks วันนี้
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(20/08/2020)

หมายเหตุ

MCS

BUY

13.40

17.70

32.8%

7.54

6.44

DCC

BUY

2.42

2.85

17.6%

13.83

6.00

Yield สูง + บาทอ่อ น
Outperform ช่วง COVID + Yield สูง

SVI

BUY

3.36

3.80

13.1%

11.35

2.58

บาทอ่อ น + ปั จจัยเฉพาะตัว

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

DCC (FV @ 2.85) หุน้ ทีกําไร 2H63 คาดโดดเด่นต่อเนือง จากกลยุทธ์การตลาดเชิงรุ ก
Walk- in หาลูกค้าถึงบ้านพร้อมออกสินค้ากระเบืองไซด์ใหญ่ขนเพื
ึ อตอบโจทย์ผบู้ ริโภค อีก
ทังมีปัจจัยหนุนจากต้นทุนพลังงานทีทรงตัวในระดับตําและการใช้กาํ ลังการผลิตเพิมขึน
จากงวด 2Q63 อีก 10% รวมถึงกลยุทธ์ปรับ Product Mixed เน้นสินค้าใหม่ทงกระเบื
ั
อง
60x120 ซม. และ 80x80 ซม. เจาะตลาดกลาง-บน ซึงให้ margin สูงกว่าตลาดกลาง-ล่าง
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ถึง 15-20% ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยฯเพิมประมาณการปี 63-64 ขึน 6% และ 7% ตามลําดับ
จากสมมุติฐาน Gross margin ทีเพิมขึน โดยมี Fair Value ใหม่เท่ากับ 2.85 บาท และ
3.10 บาทในปี 2564 ส่งผลให้ Upside เปิ ดกว้างขึน และคาดหวัง Dividend Yield สูงเกิน
6% ต่อปี
SVI (FV @ 3.80) หุ้น ชินส่ว นทีฝ่ ายวิ จัยฯ ปรับ ประมาณการกํา ไรสุท ธิ ปี 63-64 ขึนถึ ง
125.4% และ 93.2% ตามลําดับ จากการฟื นตัวของคําสังซือและ Gross margin ทีดีกว่า
คาดมาก หนุนประสิทธิ ภาพการทํากําไรดีขึนด้วย ขณะทีคาดกําไรปกติงวด 3Q63 จะ
เพิมขึนจากงวด 2Q63 จากการเข้าช่วง high season ของธุรกิจ จึงทําให้ฝ่ายวิจัยฯปรับ
Fair Value ขึนเป็ น 3.80 บาท (เดิม 2.50 บาท) มี Upside เกิน 10% หากพิจารณาค่า PER
ปี 2563 อยู่ระดับ 11 เท่า (ตําสุดในกลุ่มชินส่วนฯ๗ อีกทังค่าเงินบาทในปั จจุบนั อ่อนค่า
เกิ น 1.5% จนอยู่ทีระดับ 31.34 บาท/เหรียญฯ ส่งผลดีต่อกลุ่มชินส่วนฯ ถื อเป็ นโอกาส
สะสม
MCS (FV @ 17.70) หุ้น กลุ่ม เหล็ ก ที คาด2H63 จะส่ ง งาน High Margin เนื องจากถึ ง
กําหนดส่งมอบโครงการ Toranomon และ Azabudai (ราคาขายสูงกว่า 2.8 แสนเยน/ตัน)
หนุนกําไรปี 2563 โต 46%YoY อีกทัง MCS มันใจจะได้งานในปริมาณมากต่อจากนี จาก
งานทีกําลังติดตาม 6 โครงการ นําหนักรวม 1 แสนตัน หากได้เซ็นสัญญา จะหนุน Backlog
ในมือสูงขึนจาก 1.18 แสนตัน ปั จจุบนั ราคาหุน้ มี PER ปี 2563 เพียง 7.5 เท่า จ่ายเงินปั น
ผลระหว่ า งกาล 0.4 บาท/หุ้น (XD 27 ส.ค. 2563) คิ ด เป็ น Div.Yield 3% หากคิ ด ทังปี
2563 ปั นผลสูงถึง 6.4% ต่อปี

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

