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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ที่ Market Earning Yield Gap 4.5% จะให้ ค ่ า PER เป้ า หมายที ่ 20 เท่ า
เที ย บเท่ า SET Index ปี 2564 ที ่ 1450 จุ ด ขณะที ่ พ บว่ า ตลาดหุ ้ น ไทย
Laggard ตลาดหุ้นโลกทั้งที่มีความปลอดภัยจาก Covid-19 ในระดับสูง
แนะนำทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี พอร์ตการลงทุนได้ขายทำกำไร SVI ให้สลับ
เงินเข้า STGT ส่วน Top Pick เลือก AAV, SAT และ STGT

ตลาดหุ้นไทยยัง Laggard ในขาขึ้น แม้ปลอดภัยจาก Covid มากกว่า
แม้ประเทศไทยจะเป็ นประเทศทีปลอดภัยจาก Covid-19 ในลําดับต้นๆ ของโลก แต่หากไป
พิจารณารู ปแบบการเคลือนไหวของ SET Index กลับยังไม่สะท้อนภาพดังกล่าว โดยหาก
มองอัตราการเปลียนแปลงของดัชนีราคาหุน้ เชิงเปรียบเทียบจากต้นปี
จนถึงปั จจุบนั
พบว่า SET Index ยังคงปรับตัวลดลงมากถึง . % ขณะทีตลาดใน Emerging Market
ส่วนใหญ่ปรับลดลงน้อยกว่า หรือบางตลาดปรับตัวขึนเป็ นบวก และหากไปเทียบกับตลาด
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก็ยิงมีความแตกต่างมากขึนไปอีก สถานะดังกล่าวน่าจะทําให้
เห็นแรงซือบางส่วนกลับเข้ามาสู่ตลาดหุน้ ไทยได้ โดยวานนีฝ่ ายวิจัยได้นาํ เสนอประเด็น
ไปที
เรือง Market Earning Yield Gap และให้เป้าหมาย SET Index ปี
จุด สําหรับกลยุทธ์การลงทุน ล่าสุดนักวิเคราะห์ได้ปรับเพิมประมาณการกําไรของกลุ่ม
ผูผ้ ลิตถุงมือยาง โดยปรับขึนทัง STGT และ STA โดยคาดกําไรงวด 3Q63 จะขึนทํา New
High ผลจากการปรับขึนราคาขายได้มากถึง % QoQ และมีแนวโน้มปรับขึนได้ต่อใน
งวด 4Q63 อีก % วานนีพอร์ตการลงทุนได้ ขายทํากําไรหุน้ SVI ออกไป ให้สลับเงินเข้า
ลงทุนใน STGT ส่วน Top Pick เลือก AAV, SAT และ STGT
เปรียบเทียบผลตอบแทน YTD และ YTD From Low ของแต่ละประเทศ

1,315.99
-1.12
56,355

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-638.85
-50.65
1,307.20
-617.70
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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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Trade War ผ่อนคลาย + เฮอร์ริเคน หนุนราคาน้ำมัน
ตลาดหุน้ โลกวานนีปรับตัวขึนต่อ โดยดัชนี S&P
เพิมขึนอีก 0.4% และ NASDAQ
เพิมขึน . % ทําระดับสูงสุดในประวัติการณ์ (All-Time High) อีกครังหนึง แรงหนุนสําคัญ
มาจาก “การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ กับ จี น ทีมี ความคืบหน้าบรรยากาศการเจรจา
เป็ นไปทิศทางบวก” คือ เมือวานนี นาย Steven Mnuchin รัฐมนตรีคลังสหรัฐ และนาย
Robert Lighthizer ตัวแทน USTR ได้หารือเกียวกับข้อตกลงการค้าเฟส 1 กับนาย Liu Hu
นายกรัฐมนตรีจีน ผ่านทางโทรศัพท์วานนี ทัง 2 ประเทศพูดคุยในเรืองการปกป้องทรัพย์สิน
ทางปั ญญา, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, การเปิ ดตลาดสินค้าเกษตร และบริการทางการเงิน
ของจีน, และสินค้าสหรัฐทีจีนจะนําเข้าเพิมเติม
ฝั งจีนยังดําเนินการตามข้อตกลงการค้าเฟส 1 อย่างต่อเนือง สะท้อนจากการเตรียมนําเข้า
นํามันดิบประมาณ ล้านบาร์เรล จากสหรัฐในระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 2563 รวมถึง
สั งการให้รัฐ วิ ส าหกิ จ จี น เริ มนํา เข้า สิ น ค้า เกษตรจากสหรัฐ เพิ มเติ ม อย่ า งไรก็ ต าม
Bloomberg รายงานว่า ณ ปั จจุบนั จีนนําเข้าสินค้าจากสหรัฐตามข้อตกลงการค้าเฟส 1
เพียง 7 หมืนล้านเหรียญ ซึงตํากว่ามูลค่านําเข้าทีระบุไว้ในข้อตกลงการค้าเฟส 1 ที 2 แสน
ล้า นเหรียญ ส่งผลให้ใ นช่ ว ง 2H63 จี น จะต้อ งนํา เข้า สิ น ค้า จากสหรัฐ อี ก 1.3 แสนล้า น
เหรียญ
จากเจรจาการค้า ระหว่า งสหรัฐ กับ จี น ทีมี เป็ น ไปในโทนบวกข้า งต้น หนุน ให้สิน ทรัพ ย์
ปลอดภัย (Safe Haven) เช่น ทองคําลดลง ส่วนสินทรัพย์เสียง (Risk Asset)ปรับขึนต่อ
ราคานํามัน ดิ บ เพิมขึน . % แตะระดับ สูง สุด ในรอบ 5 เดื อ น รวมถึ ง แรงหนุน จากฝั ง
Supply ทีหายไป คือ พายุเฮอริเคน Marco และ Laura เคลือนตัวผ่านอ่าวเม็กซิโก ทําให้
มีการ Shutdown แท่นขุดเจาะนํามันในอ่าวเม็กซิโกราว % ซึงคิดกําลังการผลิตนํามัน
บริเวณนันราว ล้านบาณ์เรล หรือ % ของ Supply นํามันทัวโลก โดยรวมราคานํามันดิบ
ทีขึนแรง เป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ นํามัน หุน้ นํามัน ในช่วงทีผ่านมาราคาปรับตัวเพิมขึน
สะท้อนการเพิมขึนของราคานํามันปั จจุบนั ไปแล้วจนเหลือ Upside จาก FV ค่อนข้างจํากัด
ดังนันช่วงสันจึงแนะนําหาจังหวะขายทํากําไรสําหรับ PTTEP (Switch: FV@B ) แต่ถา้
จะเข้าลงทุน แนะนํา PTT (Buy: FV@B ) โดยให้ซือเมือราคาอ่อนตัว

มาตรการฟื้นเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ชัด แต่ยังหวังว่าจะดี
ประเด็นในประเทศ หลังจากต้นสัปดาห์ทีผ่านมาตลาดหุน้ ได้ตอบรับปั จจัยบวก ทังส่งออก
เดือน ก.ค. ออกมาดีกว่าคาด คือ -11.4%yoy (Consensus คาด -17.8%) และ ล่า สุด
กาสรประชุม ครม.สัญจร ทีระยองได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือและฟื นฟูเศรษฐกิจช่วง
2H63 โดยเป็ นทีสังเกตุว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็ น “มาตรการเก่าทีเคยออกมาในรัฐบาลชุด
ก่ อ น แต่ น าํ มาปรับ ปรุ ง ให้ดี ขึน หรื อ ขยายระยะเวลาให้น านขึน” อาทิ ขยายสิ ท ธิ
โครงการเราเทียวด้วยกัน , อนุมตั ิงบกลาง , ล้านบาท ปรับปรุ งถนน , คง VAT ไว้ที
% ต่อไปอีก ปี ถึง ก.ย. เป็ นต้น (ดังตารางด้านล่าง)
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มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ที่อนุมัติ
ตั้งแต่ 17 ส.ค.- ปัจจุบัน
กลุ ม
SMEs
เกษตรกร
ทองเที่ยว

รายละเอี ยดมาตรการกระตุ นเศรษฐกิ จ
สิ น เชื่ อ Soft loan ช วยเหลื อ SMEs ในกลุ ม รายย อย , ภาคท องเที่ ยว และ Supply chain วงเงิน 1.14 แสนล านบาท
ประกั น ราคาสิ น ค า เกษตร ป 63/64 (ยาง, มั นสํา ปะหลั ง)
ขยายสิ ท ธิ์ โ ครงการเราเที่ ย วด ว ยกั น : โดยขยายสิ ทธิ์ จากคนละ 5 คื น เป น 10 คื น และสนั บสนุ นค าตั๋ วโดยสารเครื่ องบิ นจาก 1,000
บาท/คน เป น 2,000 บาท/คน

• ขยายเวลามาตรการเยี ย วยาเกษตรกร ถึ ง 15 ก.ย.63 คื อ จายเงิน 15,000 บาท จายรอบเดี ยว รวม 1.55 แสนคน เป นเงิน 2.25
พันล านบาท

การบริ โภค
และลดคาใชจาย
ครั วเรื อน
ลงทุน
ภาษี
Covid-19
การเมือง

• ยกเว น ค า ผ า นทางมอเตอร เ วย หมายเลข 7 และ 9 ช วงหยุ ดยาว 4-7 ก.ย
• ส ง เสริ ม การจ า งงาน 6-7 แสนราย : (ให รมว.แรงงานทํารายละเอี ยด) และกลั บมาเสนอ 2 สั ปดาห เบื้ องต นคาดว าเอกชนจางงาน
และรั ฐสนั บสนุ นเงินบางส วน ฯลฯ

• กระตุ น การใช จ า ย (Consumtion) : โดยเน นกลุ ม พอค าแม คา, หาบเร แผงลอย และมาตรการเป ดรั บผูใช สิทธิ บัตรสวั สดิ การแห ง
รั ฐเพิ่ม จะมี การเสนอรายละเอี ยดให ศบศ. ในอี ก 2 สั ปดาห
อนุ มัติงบกลาง 2,771ล านบาท ปรั บปรุ งความปลอดภั ยถนน
คง VAT ไว ที่ 7% ต อไปอี ก 1 ป ถึ ง 30 ก.ย.
อนุ มัติเงินกู สนั บสนุ นผลิ ตวั คซีน Covid-19 กั บ จุฬา , ม.Oxford 1 พันล านบาท
ขยาย พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ นฯ อี ก 1 เดื อน สิ้ นสุ ด ก.ย.63
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ASPS ประเมินมาตรการฟื นเศรษฐกิจในประเทศดังกล่าวยังไม่ชดั แต่คาดว่าในอนาคต
ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่จะเร่งออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจไทยเพิมขึน โดยกระแสจาก
นสพ. คื อ ภาคเอกชนยัง คงอยากผลัก ดัน ให้เ กิ ด หลายมาตรการ ซึง ASPS คาดว่ า มี
แนวโน้มสูงจะเกิดขึนในอนาคต อาทิ
 การบริโภคครัวเรือน อาทิ มาตรการช็อปช่วยชาติ, ชิมช็อปใช้ ดีต่อหุน้ ค้าปลีก
CRC(FV@B . ) ได้ประโยชน์ และเห็น ยอดขายมิ.ย.63 ฟื นตัวระดับใกล้เคียง
ก่ อ น COVID-19 หลั ก ๆจากยอดขายออนไลน์ ที รั ก ษาระดั บ สู ง ใกล้ ช่ ว ง
Lockdown ขณะที ภาพรวมธุ ร กิ จ คาดฟื นตัว เด่ น ใน H63 จากผลบวกการ
บริหารค่าใช้จ่ายบางส่วนทีคาดหวังลดลงถาวร + Gross margin ฟื นตัว
 กระตุน้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศ : อาทิ ข้อเสนอการลดหย่อนภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดาให้กบั ผูซ้ ือรถยนต์ใหม่ หรือ คูปองส่วน โดยนํารถเก่ามา ซือรถใหม่
บวกต่อ SAT (FV@B . ) โดยสถานะการเงินเป็ น Net cash ราว พันล้าน
บาทราคาตังแต่ตน้ ปี ปรับฐานมาพอสมควรราว % YTD จน PBV ซือขายราว
. เท่า ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง ปี
 ท่องเทียว : กระแส วานนีหลังจากนายกรัฐมนตรี เผยว่ามีโอกาสจะทยอยเปิ ดให้
ต่างชาติเข้ารปะเทศในช่วงเดือน ต.ค. ถือเป็ น Sentiment บวกต่อ หุน้ สายการ
บิน AAV(FV@B2.06) และเห็นสัญญาณบวกต่อธุรกิจ ทังความคืบหน้าวัคซีนทัว
โลก, โครงสร้างการแข่งขันทีลดลง หลังล่าสุด THAI ยุบไทย สมายล์ และ BA
เน้นทีตลาดต่างชาติ
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ตลาดหุ้นไทยเริ่มดูดีขึ้น แนะ 3 หุ้นแจ่ม AAV, SAT, STGT (เพิ่ม Fair)
เริมเห็นเส้นทางเดินของตลาดหุน้ ไทยชัดขึน จาก เหตุผล คือ
1. ตลาดหุ้นไทย Laggard มากเมือเทียบกับตลาดหุ้นทัวโลก คือ ณ วันที
ส.ค. ตลาดหุน้ ไทยให้ผลตอบแทนนับตังแต่ตน้ ปี ถึง - .7% (ytd) ซึงลดลง
มากสุดเป็ น อัน ดับ ที จากตลาดหุ้น ทัวโลกกว่า ตลาด ขณะทีภาพรวม
ตลาดหุ้น ทังในประเทศพัฒ นาแล้ว (MSCI World Market) และกํา ลัง พัฒ นา
(MSCI Emerging Market) ให้ผ ลตอบแทนพลิ กกลับ มาเป็ น บวก +2.7%(ytd)
และ+0.01% (ytd) ตามลําดับ
เปรียบเทียบผลตอบแทน YTD และ YTD From Low ของแต่ละประเทศ
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2. Valuation ตลาดหุ้นไทยเริมมีความน่ าสนใจมากขึน เนืองจาก SET Index
ณ ปั จจุบนั ปรับฐานลงมาจนมี Market Earning Yield Gap ปี 2564 มากถึง 5%
รวมถึ ง ยั ง เห็ น Upside ที เปิ ดกว้ า งจากเป้ า หมายของดั ช นี ปี
แบบ
Conservative ด้ว ยวิ ธี Market Earning Yield Gap ที ระดับ . % ได้ผ ลลัพ ธ์
จุด (กรณีคงดอกเบีย) และ
จุด (กรณีลดดอกเบีย
เป้าหมายดัชนี คือ
0.25%)
กรอบเป้าหมาย SET Index ที่ระดับ
Market Earning Yield Gap 4.50%
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ดังนันช่วงเวลานีถือเป็ นโอกาสทยอยสะสมหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ง ส่วนกลยุทธ์การ
ลงทุนแนะนําหุ้นทีมีแนวโน้ มทีดีขึนตามลําดับต่อจากนี ทังในส่วนของกําไรและ
ปั จจัยบวกหนุ น อย่ าง SAT, AAV และวั นนี เพิม STGT มีการปรั บประมาณการ
และ Fair Value ขีน เป็ น Toppicks ซึงมีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
STGT(FV @ 100.00) คาดกําไรสุทธิงวด 3Q63 เท่ากับ 3.8 พันล้านบาท ทํา new high
เป็ นไตรมาสที 2 ติดต่อกัน เพิมขึนถึง 258.8% qoq และ 2,965.8% yoy สาเหตุหลักมา
จากแนวโน้มราคาขายถุงมือยางทีปรับเพิมขึนอย่างต่อเนือง จากความต้องการใช้ถงุ มือ
ยางเติบโตโดดเด่น ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยฯ เพิมประมาณการกําไรสุทธิ ปี 2563-64 ขึนถึง
133.1% และ 193.6% จากเดิม และมีมูลค่าทางพืนฐานใหม่ที
บาท (จากเดิม
เพี ย ง เท่ า ตํากว่ า ค่ า เฉลี ยของ
บาท) โดยราคาหุ้น ปั จ จุ บัน มี ค่ า PER ปี
ผูป้ ระกอบการถุงมือยางรายใหญ่ ในมาเลเซียย้อนหลัง ปี ที เท่า ถื อเป็ นโอกาส
สะสม
SAT (FV @ 12.90) ได้แ รงหนุน จากประเด็ น รัฐมนตรีว่า การกระทรวงอุต สาหกรรม
เตรียมนําเสนอ ครม. ออกมาตรการกระตุน้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศ ผ่านการลดหย่อน
ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผูซ้ ือรถยนต์ใหม่ อีกทังราคาหุน้ ปรับฐานกว่า %ytd
จน PBV ซือขายราว . เท่า ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง ปี ที . เท่าราว SD บวกกับ
สถานะการเงินเป็ น Net cash ราว พันล้านบาท ( . บาทต่อหุน้ ) ประคองตัวให้
ผ่านพ้นวิกฤติในครังนีได้
AAV (FV @ . ) หนึงหุน้ ทีโดนปั จจัยกดดันจาก COVID- เต็มๆ จนทําให้ราคาหุน้
ปรับตัวลงเกิน % ตังแต่ตน้ ปี อย่างไรก็ตามเริมเห็นสัญญาณบวกต่อ AAV เพิมขึน
จากความคื บ หน้า วัคซี น ทัวโลก ซึงช่ ว ยต่อ ยอดการเปิ ดเส้น ทางบิ น ต่างประเทศจาก
ปั จจุบนั ทีมีในประเทศ, การแข่งขันรุนแรงทีลดลงต่อเนือง โดยเฉพาะล่าสุดที THAI คาด
จะยุบไทย สมายล์ ซึงเป็ นสายการบิน Low Cost ทีแข่งขันกันโดนตรง อีกทังหากมี Soft
Loan จากภาครัฐฯ คาดจะช่วยเพิมความยืดหยุ่นให้ AAV ยังสามารถคงจํานวนฝูงบิน
รวมถึงพนักงานส่วนใหญ่ตอ่ ในปี
ได้
SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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