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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
USD อ่อนค่า และเงินไหลเข้า Save heaven เกิดขึ้นในระยะสั้น แต่ก็น่าจะทำ
ให้เกิดแรงกดดันต่อ SET Index ซึ่งปัจจุบันมีกระแสเรื่อง Covid-19 และ
การเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คาดปรับฐานในระยะสั้น พอร์ตจำลองได้ Stop
Profit หุ้น AAV และ SAT เมือวันศุกร์ แนะนำ ซื้อ SAT กลับเข้าพอร์ต และให้
เปลี่ยนจาก INTUCH เป็น SCC ส่วน Top Pick เป็น MCS, SAT และ SCC

Covid-19 ในเอเชีย + การเมือง อาจทำให้ SET Index สะดุดระยะสั้น

ฝ่ ายวิจัยยังคงมุมมองตลาดหุน้ ไทยในช่วงเวลาทีเหลือของปี
เป็ นบวก หลังจากที
ความเสียงในทางเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนลดตําลง แต่อย่างไรก็
ตามในระยะสันอาจเห็ น ความผัน ผวนไปตามกระแส โดยต้น สัป ดาห์นี มี ป ระเด็ น เรือง
Covid-19 ทีมีการระบาดรุ นแรงขึนในในภูมิภาคเอเซีย เฉพาะอย่างยิงในประเทศเพือน
บ้านของไทย ทําให้เกิดความกังวลว่าการเปิ ดให้ดาํ เนินกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเพิมเติ ม
เฉพาะอย่างยิงในภาคการท่องเทียวอาจได้รบั ผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาใน
ส่วนของประเทศไทย พบว่ายังอยู่ในภาวะทีปลอดภัยจาก Covid-19 ประเด็นดังกล่าวจึง
เป็ น เรือง Sentiment ที กระทบ SET Index ในระยะสัน อี ก ประเด็ น หนึงที ดูเ หมื อ นเพิม
ระดับความร้อนแรงขึนมาได้แก่ พัฒนาการของการเมืองในประเทศ ซึงนับวันจะมีความ
ร้อนแรงมากขึน และถือเป็ นความเสียงทีต้องติดตามดู โดยภาพรวมประเมินว่า SET Index
วันนีน่าจะมีโอกาสปรับฐาน ส่วนพอร์ตการลงทุน วันศุกร์ทีผ่านมาได้มี Stop Profit หุน้
SAT และ AAV นําหนักรวม %วันนี แนะนําให้ กลับเข้าซือ SAT ด้วยนําหนัก % และ
ให้ปรับ INTUCH ออก เปลียนเป็ น SCC แทน Top Pick เลือก MCE, SAT และ SCC
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ในเอเชีย

1,323.31
-3.50
54,673

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทีมา: Bloomberg
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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การลาออกของนายกญี่ปุ่น ระยะสั้นผลักเงินเข้า Save Heaven
ปลายสัปดาห์ตลาดหุน้ โลก นําโดยญีปุ่ นลดลง - . %, ตลาดหุน้ ยุโรปลดลง 0.45% และ
ค่าเงิน Dollar อ่อนค่าแรงราว 0.6% ล่าสุด ลงมาทําจุดตําสุดในรอบ 2 ปี อีกครัง อยู่ที .
จุด และเห็นเงินโยกเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ราคาทองคําเพิมขึนเกือบ %,
ค่าเงินเยนแข็งค่า % (นักลงทุนมองเงินเยนเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกัน) หลักๆเป็ นผล
จาก
 การประกาศลาออกกระทัน หัน นาย Shinzo Abe นายกรัฐ มนตรี ญี ปุ่ น จาก
ปั ญหาสุขภาพ ทําให้เกิดความกังวลการดําเนินนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของ
ญีปุ่ น โดยจะมีกาํ หนดประชุมเพือเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที 15 ก.ย. เป็ น
ประเด็นทีต้องติดตาม
 Fed ประกาศปรับเป้าอัตราเงินเฟ้อใหม่(ดูเพิมใน Market Talk 28 ส.ค. 2563)
โดยรวม ASPS มองว่ า การไหลเข้า Safe Haven ของ Fund Flow ข้า งต้น น่ า เป็ น เพี ย ง
ปั จจัยชัวคราว ส่งผลให้ตลาดมีแนวโน้มปรับฐานแค่ในระยะสัน
ปั จจัยต่างประเทศอืนๆทีให้นาหนั
ํ กตลอดสัปดาห์นี คือ เช้านีจีนรายงานดัชนี PMI ภาค
การผลิตประจําเดือน ส.ค. 2563 อยู่ทีระดับ 51 จุด ชะลอตัวเล็กน้อยจากเดือน ก.ค. ที
51.1 จุด และติดตามารายงานตัวเลขเศรษฐกิจอืนๆ (ดังตาราง)
ปัจจัยต่างประเทศที่ให้น้ำหนักในสัปดาห์นี้

ทีมา: Bloomberg, ASPS

Covid-19 ในเอเซีย เป็นกระแสรบกวน แต่ประเทศไทยยังปลอดภัย
ในประเทศประเด็นระยะสันช่วงนีเชือว่าตลาดให้นาหนั
ํ ก
 การเมือ ง ยังต้องติดตามไม่ว่าจะเป็ น การจัดชุมนุมของกลุ่มเยาวชน ,รอยร้าวที
เริมเกิดขึนในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล แรงกดดันดังกล่าวทีพุ่งเข้ามาสู่รฐั บาล
เมือผสมผสานกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบของ Covid-19 ล้วนเป็ น
องค์ประกอบทีทําให้สถานการณ์ทางการเมืองร้อนแรงขึนมา ซึงเชือว่าในช่วง
เดือน ก.ย.2563 ก็มีโอกาสทีจะเห็นความร้อนแรงเพิมยิงขึน แต่อย่างไรก็ตาม
เชือว่าจะยังไม่นาํ ไปสูค่ วามรุนแรง
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 สถานการณ์ Covid-19 รายวัน (หากนับตังแต่มีประเด็นพบซากเชือในวันที 19
ส.ค. ไทยไม่พบผูต้ ิดเชือเกิน 1 สัปดาห์แล้ว แต่ประเทศในภูมิภาครอบๆไทย ผูต้ ิด
เชื อยั ง เพิ มขึ นทํา ให้ยั ง ต้อ งติ ด ตาม) แต่ ใ นระยะยาว ASPS มองเชิ ง บวก
เนืองจากพัฒนา Vaccine เข้าใกล้เส้นชัย
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ในเอเชีย

ทีมา: Bloomberg

รอมาตรการกระตุ้นตลาดรถยนต์ ขณะที่สายการบินกำลังได้รับ
ความช่วยเหลือ
อีกประเด็นสําคัญ ASPS ยังคงให้นาหนั
ํ กความชัดเจน มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วง
2H63 ล่าสุด ปลายสัปดาห์ทีแล้วนายกได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือ คือ “กลุ่มสายการ
บิน”รับข้อเสนอ .มาตรการสินเชือดอกเบียตํา (Soft loan) วงเงิน 2.4 หมืนล้านบาท .
ขยายเวลาการลดภาษี สรรพสามิตเชือเพลิง .ยกเว้นและลดหย่ อนค่าธรรมเนี ย มการ
ดําเนินงานของสายการบิน เช่น ไปถึงเดือนมี.ค.
บวกต่อกลุ่มสายการบิน ยืนยันซือ AAV(FV64@ 2.70) จะบวกมากสุดเนืองจาก ปั จจุบนั
เป็ นสายการบินเดียวทียังคงรักษาบุคลากรและฝูงบินใกล้เคียงก่อน covid-19 เมือได้รบั
soft loan จะหนุนสามารถรักษาความพร้อมกลับมารับประโยชน์ท่องเทียวฟื นตัวได้นานขึน
และจะพร้อมก่อนรายอืน โดยรายอืนทีผ่านมามีการ downsize ธุรกิจลง เช่น การลดคน
คืนเครือง รวมถึงปิ ดกิจการ ขณะที บางราย คาดว่าต้องปรับลงมีนยั ในอนาคต โดยเฉพาะ
กลุ่มทีอยู่ในข่ายฟื นฟูกิจการ การได้ soft loan จึงอาจจะช่วยพออยู่รอดได้ แต่ยงั ต้องใช้
เวลานานกว่า AAV มาก
กลุ่มถัดไปคาดว่าจะมีความชัดเจน “กลุ่มยานยนต์” ล่าสุด คือรัฐพิจารณาโครงการรถ
เก่ า แลกรถใหม่ ” โดยนํารถเก่ า ที มี อ ายุก ารใช้ง านมากกว่า 15 ปี ขึนไป มาเปลียนเป็ น
รถยนต์ใหม่ บวกต่อ SAT (FV@B . ) โดยสถานะการเงินเป็ น Net cash ราว พันล้าน
บาทราคาตังแต่ตน้ ปี ปรับฐานมาพอสมควรราว % YTD จน PBV ซือขายราว . เท่า
ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง ปี
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10 วันสุดท้าย!!! ซื้อ SCC มีสิทธิจองซื้อหุ้นแพคเกจจิ้ง SCGP
ตามที SCC มีแผนจะนําบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง (SCGP) เข้าจดทะเบียนใน SET โดย
SCGP จะขายหุ้น IPO ทังหมด 1,296.68 ล้า นหุ้น และได้จัดสรรหุ้น จํา นวน 169.1325
ล้านหุน้ หรือ 13.04% ของหุน้ IPO ในครังนี ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ SCC จองซือหุน้ IPO ได้ใน
อัตราส่วน 7.095 หุน้ SCC : 1 หุน้ SCGP ราคาเดียวกับทีจะขายใน IPO ( ยังไม่ประกาศ
ราคา ) กําหนดวันขึนเครืองหมาย XB(วันทีไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์อืนๆ) 10 ก.ย. 63 ฝ่ าย
วิจยั มองว่าจะสร้างกระแสเชิงบวกให้กบั SCC เพราะเชือว่าหุน้ SCGP จะได้รบั ความสนใจ
จากนั ก ลงทุ น อย่ า งมาก ภายในกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง รุ ก และพฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคที
เปลียนแปลงไป ทําให้ธุรกิจ Packaging มีอตั ราการเติบโตโดดเด่นทีสุดในบรรดา 3 ธุรกิจ
หลักของ SCC โดยช่วง 1H63 ธุรกิจ Packaging ทํากําไรคิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง 22% ของ
กําไรทังหมดที SCC ทําได้ เทียบกับช่วง 7 ปี ก่อนหน้าทีมีสดั ส่วนไม่ถึง 10% และธุรกิจนียัง
มีแนวโน้มการเติบโตทีก้าวกระโดดได้อีกหลังการระดมทุน IPO ซึง SCC ตังเป้าหมายทีจะ
สร้า งการเติ บ โตของรายได้อี ก 100% ภายใน 5 ปี ข ้า งหน้า ผ่ า นการทํา M&A ธุ ร กิ จ
Packaging ในภูมิ ภ าคอาเซี ย น สํา หรับ SCC แม้ว่ า ช่ ว งครึงปี ห ลัง ยัง เผชิ ญ ปั จ จั ย ลบ
เกียวกับการชะลอของเศรษฐกิจโลกและการสะสมสต็อกเม็ดพลาสติกเพือเตรียมหยุดซ่อม
บํารุ งโรงงานมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ในช่วง 4Q63 แต่มุมมองธุรกิจในระยะยาวทีเป็ นบวก
ภายใต้ Business Model ทีแข็งแกร่ง ทําให้ SCC สามารถสร้างกําไรเติบโตในระยะยาว
ควบคู่กับ การจ่ า ยปั น ผลที สมําเสมอ แนะนํา ซื อ ประเมิ น FV ด้ว ยวิ ธี DCF ให้ร าคา
เหมาะสม 424 บาท

ธปท. เดินหน้าออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง
ธปท. ออกแนวทางการปรับปรุ งโครงสร้างหนีสําหรับลูกหนีรายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี
(Debt consolidation) ให้กับ ลูก หนี ที ได้รับ ผลกระทบจาก COVID-19, สงครามการค้า
ฯลฯ เพิมเติมจากมาตรการทีออกมาก่อนหน้า ทังมาตรการช่วยเหลือลูกหนีรายย่อยเฟส ,
DR BIZ ฯลฯ โดย Debt consolidation เปิ ดทางให้ลกู หนีทีมีสินเชือเพือทีอยู่อาศัย (เพือ
นํามาเป็ นหลักประกันให้กบั หนีรายย่อยประเภทอืน) ทียังไม่ถกู จัดชันเป็ น NPL ณ มี.ค.
สามารถนําสินเชือรายย่อยประเภทอืน เช่น บัตรเครดิต, สินเชือส่วนบุคคลภายใต้
การกํากับ และสินเชือเช่าซือ ภายในธนาคารเดียวกันมารวมเป็ นหนีก้อนเดียว (เรียกว่า
สินเชือรายย่อยประเภทอืนทีนํามาปรับปรุ งโครงสร้างหนี) รวมถึงปรับรู ปแบบการผ่อ น
ชําระต่องวดและคิ ดอัตราดอกเบียใหม่ ในอัตรา MRR (5.75% - 6.725%) เริมโครงการ
ตังแต่ ก.ย. – ธ.ค. ภาพดังกล่าวทําให้ลูกหนีมีภาระการผ่อนชําระต่องวด
ลดลง สอดรับกับแนวโน้มรายได้ลกู หนีทีลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ ช่วยชะลอปั ญหา NPL
ทีมีแนวโน้มเพิมขึนหลังหมดมาตรการพักชําระหนีตามแนวทางทัวไปของ ธปท. ตังแต่ ต.ค.
63
โดยธนาคารทีมี สัดส่วนสินเชือบ้านมากสุดอย่าง SCB (FV@B77) ราว 30% ของพอร์ต
สินเชือ และมีสินเชือรายย่อยประเภทอืนราว % ของพอร์ตสินเชือ สามารถรวมหนีตาม
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แนวทางข้างต้นมากสุดในกลุ่มฯ ตามด้วย KTB (FV@B10.4) พอร์ตสินเชือเพือทีอยู่อาศัย
ราว % และรายย่อยประเภทอืน % ขณะที TMB แม้สินเชือบ้านราว % แต่สินเชือ
รายย่อยประเภทอืนอย่างเช่าซือรถยนต์ เป็ นส่วนของธนาคารธนชาต (TBANK) จึงได้
ํ า ธนาคารข้างต้น (แต่อตั ราดอกเบีย MRR สูงกว่าอัตราดอกเบียเช่าซือ
ประโยชน์ตากว่
รถยนต์ทีคิดเป็ น Effective interest rate ราว % จึงไม่น่ามีลกู หนีนําสินเชือเช่าซือรถยนต์
มารวมในโครงการดังกล่าว) ส่วน ธ.พ. ทีเน้นสินเชือรายย่อยอย่าง TISCO และ KKP มี
สัดส่วนสินเชือเพือทีอยู่อาศัยตําไม่เกิน % ของพอร์ตสินเชือ ทําให้ลกู หนีทีสามารถรวม
หนี ได้จ าํ กัด กว่ า ธนาคารข้า งต้น อย่ า งไรก็ ดี ยัง ต้อ งติ ด ตามลูก หนี ที เข้า ร่ว ม เนื องจาก
เงือนไขการรวมหนีต้องเกิดจากสินเชือภายในธนาคารเดียวกัน
ทังนี การปรับปรุงโครงสร้างหนี โดยปกติย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียรับสุทธิกลุ่มฯ
(NIM) จากการปรับอัตราดอกเบียลดลง โดยเฉพาะกลุ่มสินเชือบุคคลทีมี Yield สูงกว่า
อัตราดอกเบีย MRR แต่พอชดเชยได้กับภาระการตังผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected
Credit loss : ECL) ตําลง จากการนําสินเชือบ้านเข้ามาเป็ นหลักประกันเพิมให้กบั สินเชือ
รายย่อยประเภทอืนตามข้างต้ และช่วยชะลอ NPL โดยรวมคงประมาณกําไรกลุ่มฯ ปี
ที . แสนล้านบาท (- % yoy) แนวโน้มกําไร H63 ตํากว่า H63 จากภาระการ
ตัง ECL ทีคลุมยาวถึงปี
คงนําหนั ก น้ อยกว่าตลาด การลงทุนต้ องหวังผลระยะยาว ( ปี ขึนไป) โดยหุ้นใน
กลุ่มฯ ปั จจุบัน แนะนํา ซือ BBL(FV@B ) จาก Valuation น่าสนใจมี PBV ซือขาย
ราว . เท่า
การปรับโครงสร้างลูกหนี้รายย่อย

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส ,ธปท
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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