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2 กันยายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การลาออกของ รมว.คลัง น่าจะทาให้สุ ญญากาศของการออกมาตรการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจยาวนานขึ้น ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง เมื่อรวมกับแรงกดดันจาก
การเมืองที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว น่าจะทาให้ SET Index ปรับขึ้นได้ยาก วันนี้
ปรับพอร์ตจาลองโดยขาย CPF และ SAT ออก นาเงินเข้าลงทุนใน SVI และ
DIF แทน Top Pick เลือก MCS, SCC และ SVI

การเมืองแรงกดดัน ... Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว
การลาออกของ รมว.คลัง ถือเป็ นปั จจัยที่สร้างแรงกดดัน และความเสี่ยงเพิ่มเติมให้กบั
เศรษฐกิ จและตลาดหุน้ ไทย โดยฝ่ ายวิจัยเห็นว่าจะทาให้ช่วงสุญญากาศของการออก
มาตรการฟื ้ นฟูเศรษฐกิจยาวนานขึน้ ซึ่งอาจทาให้การฟื ้ นตัวช้ากว่าที่ควรจะเป็ น ทัง้ นีใ้ น
ส่วนของมาตรการที่มีขนาดใหญ่หากนับจากหลังการแจกเงินเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จาก Covid-19 ซึ่ง ใช้ว งเงิ น ราว 3 แสนล้า นบาทแล้ว ยัง ไม่เ ห็ น กลไกที่ จ ะช่ ว ยผลัก ให้
เศรษฐกิจฟื ้ นตัวได้อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ ที่วงเงินตาม พ.ร.ก.กูเ้ งิน 1 ล้านล้านบาท ที่ยงั ไม่มี
โครงการ หรือมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจรองรับ จากข้อมูลของ สศช. ณ วันที่ 25 ส.ค.63
ยังมียอดอีกกว่า 6.11 แสนล้านบาท สิ่งที่นกั ลงทุนต้องติดตามจากนีค้ งเป็ นเรื่องของการ
หาตัวบุคคลที่จะเข้ามาขับเคลื่อน และใช้วงเงินฟื ้ นฟูเศรษฐกิจจาก พ.ร.ก. กูเ้ งิน 1 ล้าน
ล้านบาท ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่วนประเด็นเรื่องการเมืองก็ เป็ น ส่ว นที่ตอ้ งติด ตาม
ใกล้ชิ ด เช่ น กัน ปั จ จัย ภายในประเทศที่ เป็ น ลบดัง กล่าวน่าจะกดดัน ให้ SET Index ไม่
สามารถปรับขึน้ ไปได้ วันนีป้ รับพอร์ตโดย ขายหุน้ CPF และ SAT แล้วนาเงิน 15% เข้าพัก
ใน DIF และ อีก 5% ซือ้ SVI หุน้ Top Pick เลืก MCS, SCC และ SVI
Consensus GDP ไทยปี 2563 และ 2564

1,305.57
-5.09

(ล้านบาท)

48,635.56

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ที่มา:Bloomberg

ภวัต ภัทราพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่วา่ ประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทาขึน้ โดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีน้ า หรือเสนอแนะให้ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ า่ น ไม่วา่ จะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ า่ น โดยไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่วา่ กรณีใด

v

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

PMI สหรัฐฟื้นต่อ หนุนตลาดหุ้น และราคาน้ามันดิบโลก
ดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณฟื ้ นตัวต่อ เนื่อง สะท้อนจาก PMI ภาคการผลิต เดือน
ส.ค. ทั่ ว โลก อาทิ จี น , ยุ โ รป ฟื ้ นตั ว mom และที่ ส าคั ญ คื อ สหรัฐ เมื่ อ วานนี ้(ISM
Manufacturing PMI เดือน ส.ค. 2563 ฟื ้ นตัว 3.3%mom ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 54.5 จุด
โดยนับเป็ นการฟื ้ นตัวต่อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 4 และแตะระดับสูง สุดในรอบ 1 ปี 8 เดือน
สาเหตุส าคัญ มาจากการผ่อ นคลาย Lockdown ของสหรัฐ หนุน ค าสั่ง ซื อ้ ใหม่ (New
Orders) แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี 5 เดือน
สัญญาณฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐข้างต้น หนุน Dollar Index เริ่มชะลอการอ่อนค่า โดย
แข็งค่าวานนี ้ 0.2% ภายหลังจากที่สปั ดาห์ก่อนอ่อนค่าเกื อบ 1% ส่วนตลาดหุน้ สหรัฐ
เดิ น หน้ า ท า จุ ด สู ง สุ ด ใหม่ (All Time High) ต่ อ โดยดั ช นี S&P 500 เพิ่ ม ขึ ้น 0.6%,
NASDAQ เพิ่มขึน้ 1.4% และ Dow Jones เพิ่มขึน้ 0.8
เช่ น เดี ย วกั บ ราคาน ้า มัน ดิ บ โลกยื น เหนื อ 45 เหรี ย ญ จากความต้อ งการใช้น ้า มัน
(Demand) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิ จ (สหรัฐเป็ นผูบ้ ริโภคนา้ มัน
อันดับ 1 ของโลก) แม้ราคานา้ มันดิบที่เพิ่มขึน้ จะช่วยสร้าง Sentiment บวกต่อหุน้ กลุ่ม
นา้ มัน แต่ปัจจุบนั ราคาหุน้ นา้ มันปรับตัวเพิ่มขึน้ สะท้อนการเพิ่มขึน้ ของราคานา้ มันปั จจุบนั
ไปแล้วจนเหลือ Upside จาก FV ค่อนข้างจากัด ดังนัน้ ช่วงสัน้ ให้รอจังหวะราคาหุน้ ปรับ
ฐานจนเห็น Upside จูงใจแล้วค่อยเข้าลงทุนจะปลอดภัยกว่าทัง้ PTT (Buy: FV@B41)
และ PTTEP (Switch: FV@B100)

ข่าว รมว. คลัง ลาออก เพิ่มความเสี่ยงให้เศรษฐกิจและ ตลาดหุ้นไทย
การลาออกของ รมว.คลัง นายปรีดี ดาวฉาย ถือเป็ นปั จจัยที่สร้างแรงกดดันและความเสีย่ ง
เพิ่มเติมให้กบั เศรษฐกิจและตลาดหุน้ ไทย โดยประเมินว่าจะเกิดสุญญากาศในการออก
มาตรการฟื ้ นฟูเศรษฐกิจยาวนานขึน้ ดังนี ้
 มาตรการกระตุน้ เศรฐกิจที่เอกชนเคยเสนอ และเป็ นสิ่งที่สร้างความคาดหวัง
ในช่วงก่อนหน้า หลัง รมว.คลังลาออกคาดมีโอกาสล่าช้า หรือสะดุด อาทิ มาตร
กระตุน้ การบริโภค เช่น ช้อปช่วยชาติ , ชิมช็อปใช้ , ภาคยานยนต์ คือ โครงการ
รถเก่าแลกรถใหม่ คือให้สิทธิ ในการหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคัน ภาคตลาดทุน : ก่อนหน้า FETCO เสนอ
ต่ออายุกองทุน SSFX และลดระยะเวลาถื อครองเหลือ 7 ปี จากเดิม 10 ปี ,
ยกเว้นภาษี เงินปั นผลสาหรับผูล้ งทุนเกิน 1 ปี
 การผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่คาดล่าช้า ตามแผนการลงทุนโครงสร้าง
พื น้ ฐานปี 2563 มี โครงการลงทุน ที่ ร ัฐ ตั้ง เป้า ไว้จานวน 1.95 ล้า นล้า นบาท
แบ่ง เป็ น โครงการที่ ครม. อนุมัติ แ ล้ว 1.2 ล้า นล้า นบาท เช่ น รถไฟฟ้า สีส ้ม
ตะวันตก 1.09 แสนล้านบาท, รถไฟฟ้าสายสีม่วง 1.01 แสนล้านบาท เป็ นต้น
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คาดจะเกิดความล่าช้า ในส่วนโครงการที่ ครม. ยังไม่ได้อนุมตั ิ มีอีกราว 7.52
แสนล้านบาท
ความคืบหน้า โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐ
โครงการที่ ครม. อนุม ัติแล้ว
รวม

ล้านบาท

โครงการทีย
่ ังไม่ได้อนุม ัติ

1,195,067 รวม

รถไฟฟ้ าสีส ้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุร ี
รถไฟฟ้ าสีมว่ ง ช่วงเตาปูน-ราฎร์บรู ณะ
รถไฟฟ้ าสีส ้มตะวันออก
รถไฟฟ้ าสีชมพู
่ -รังสิต
รถไฟฟ้ าสีแดง บางซือ
มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุร ี
มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
ทางด่วน พระราม 3-ดาวคะนอง
โครงการอืน
่ ๆ

109,342
101,112
109,021
50,340
93,950
55,927
84,600
31,244
559,531

รถไฟฟ้ าสีแดง Missing Link
รถไฟฟ้ าสีแดงส่วนต่อขยาย
รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงของ
รถไฟทางคู่ บ ้านไผ่-นครพนม
มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอา
มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ปาดังฯ
มอเตอร์เวย์ รังสิต-บางปะอิน
มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ ้านแผ ้ว
โครงการอืน
่ ๆ

ล้านบาท
752,243

44,144
24,241
85,345
67,965
79,006
57,022
29,400
32,642
332,478

752,243 , 39%
1,195,067 , 61%

ที่มา: ASPS รวบรวม

ระยะถัดไปสิ่งที่นกั ลงทุนต้องติดตามจากนี ้ คือ การหาตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็ น รัฐมนตรี
คลังคนใหม่และใช้วงเงิ นฟื ้ นฟูเศรษฐกิ จจาก พ.ร.ก. กู้เงิ น 1 ล้านล้านบาท ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะหากพิจารณาความคืบหน้า พ.ร.ก. กระตุน้ เศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท
แบ่งเป็ น เยียวยาประชาชน ,ฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ,สาธารณะสุข (ดังตาราง) จากข้อมูลของ สศช.
ณ วันที่ 25 ส.ค.63 มีเม็ดเงินเบิกจ่าย + อนุมตั ิยงั ไม่เบิกจ่ายรวมราว 3.27 แสนล้านบาท
ราว 32.7%ของวงเงิน ASPS ยังไม่เห็นมาตรการจะช่วยผลักให้เศรษฐกิจฟื ้ นตัวได้อย่างมี
นัยสาคัญ
หมายความว่ารัฐบาลยังเหลือ วงเงิ นอีก 6.12 แสนล้านบาทที่ยังไม่มี
โครงการ หรือมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจรองรับ ซึ่งเป็ นโจทย์ให้ รมว.คลังคนใหม่ที่จะเข้า
มาบริหารวงเงินดังกล่าว
ความคืบหน้า พ.ร.ก. กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน

ที่มา: สศช., ASPS รวบรวม, สิน้ สุด 1 ก.ย. 2563
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โดยรวมหากเศรษฐกิจไทยเกิดสุญญากาศ ขาดความการต่อเนื่องจากมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิ จในภาวะที่เศรษฐกิ จโลกและไทยได้รบั ผลกระทบ Covid-19 เชื่ อว่ามีโอกาสที่
เศรษฐกิจไทยฟื ้ นตัวช้ากว่าคาด คาดการณ์ GDP ปี 2563 ต้นปี Consensus คาด เฉลีย่
3% และถูกปรับลดลงมาเรื่อยๆ ล่าสุด เฉลี่ย -7.3% (ASPS คาด -8.4%) คาดน่าจะเป็ น
จุดต่าสุดของปี 2563
Consensus คาดการณ์ GDP Growth ไทยปี 2563 - 2564

ที่มา: Bloomberg, ASPS

Consensus GDP Growth ไทย VS. EPS ของ SET ปี 2563

ที่มา: Bloomberg

ช่วงสั้น SET ยังขึ้นยาก เน้น Selective Buy ชอบ SCC, MCS, SVI
แม้ภาพรวมตลาดหุน้ โลกจะปรับตัวขึน้ ได้ดี จากตัวเลขผูต้ ิดเชือ้ โควิดที่ชะลอตัวลง รวมถึง
ดัชนีชีน้ าภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ หรือ PMI พลิกกลับมาอยูท่ ี่ 56 จุด (สูงสุดในรอบ 19
เดือน) ในทางตรงกันข้ามภาพการฟื ้ นตัวของ SET Index น่าจะหยุดชะงัก จากการเกิด
สูญญากาศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงสัน้ ฝ่ ายวิจัยฯ ประเมินแนวรับแรกที่
1300 จุด หากหลุดแนวรับถัดไปที่ 1270 จุด
กลยุทธ์การลงทุน จาเป็ นต้องพิถีพิถนั ในการเลือกหุน้ หรือ Selective Buy เน้นลงทุนในหุน้
พืน้ ฐานแข็งแกร่ง ที่มีปัจจัยขับเฉพาะตัว อย่าง SCC, MCS, SVI มีรายละเอียดดังนี ้
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SCC (FV @ 424.00) SCC มีแผนจะนาบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ SCGP เข้าจดทะเบียน
ใน SET โดยให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหุน้ SCC จองซือ้ หุน้ IPO ได้ในอัตราส่วน 7.095 หุน้ : 1 หุน้
SCGP ราคาเดียวกับที่จะขายใน IPO ขึน้ เครือ่ งหมาย XB 10 ก.ย. 63 ธุรกิจ Packaging มี
การเติบโตโดดเด่นที่สุดในบรรดา 3 ธุรกิ จหลักของ SCC จาก 7 ปี ที่แล้วมีสดั ส่วนกาไร
10% แต่ปัจจุบนั เพิ่มมาเป็ น 22% โดยบริษัทคาดว่าจะสร้างการเติบโตของรายได้ถึง 100
% ใน 5 ปี ขา้ งหน้า บวกกับมุมมองธุรกิจในระยะยาวที่เป็ นบวกภายใต้ Business Model ที่
แข็งแกร่ง ราคาปรับฐานลงมาลงมาจน Upside เปิ ดกว้างเกือบ 20%
MCS(FV @ 17.70) ปั จจัยทางพืน้ ฐานช่วงครึง่ หลังของปี ยงั หนุนให้ MCS เติบโตต่อเนื่อง
ได้ คาดจะเซ็นสัญญาเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องอีก 6 โครงการ จาก 1H63 ที่คว้างานแล้วกว่า 2.3
หมื่ น ตั น อี ก ทั้ง เตรี ย มส่ ง มอบงานใหญ่ High Margin พร้อ มกั น 2 โครงการ ได้แ ก่
Toranomon และ Azabudai คาดหนุน Backlog เพิ่มขึน้ จากปั จจุบนั ที่มีงานรองรับถึงปี
2565 แล้วที่ 8.5 หมื่นตัน ซึง่ ฝ่ ายวิจยั ฯอยูร่ ะหว่างทบทวนประมาณการขึน้ อีกครัง้ หากเซ็น
สัญญางานใหม่อย่างเป็ นทางการ โดยราคาหุน้ ในปั จจุบันมี Upside สูงเกิ น 30% และ
คาดหวัง Div Yield สูงถึง 6%ต่อปี
SVI (FV @ 3.80) หุ้น ชิ ้น ส่ว นที่ มี ห ลายปั จ จัย หนุน ทั้ง ฟื ้ น ตัว ของค าสั่ง ซื อ้ และ Gross
margin ที่ดีกว่าคาดมาก หนุนประสิทธิ ภาพการทากาไรดีขึน้ ด้วย ขณะที่คาดกาไรปกติ
งวด 3Q63 จะเพิ่ ม ขึ น้ จากงวด 2Q63 จากการเข้า ช่ ว ง high season ของธุ ร กิ จ หาก
พิจารณาในเชิง Valuationมี Upside ประมาณ 10% และมีค่า PER20F ที่ระดับ 11 เท่า
(ต่ าสุดในกลุ่มชิ น้ ส่วนฯ) และการแพร่ระบาดของโควิดที่ชะลอลง ส่งผลให้ตัวเลขทาง
เศรษฐกิจดูดีขนึ ้ หากพิจารณาค่า PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ อยูท่ ี่ 56 จุด (สูงสุดในรอบ
19 เดือน) บวกกับค่าเงิ นบาทในปั จจุบันอ่อนค่า กว่า 0.5% ในรอบ 2 วัน จนอยู่ที่ระดับ
31.15 บาท/เหรียญฯ ส่งผลดีตอ่ กลุม่ ชิน้ ส่วนฯอย่าง SVI ถือเป็ นโอกาสสะสม
Valuation หุ้น Toppicks วันนี้
Company Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(01/09/2020)

หมายเหตุ

MCS

STEEL

13.50

17.80

31.9%

7.59

6.39

ปจจ บ

SCC

CONMAT

357.00

424.00

18.8%

13.53

3.64

SCGP เข

SVI

ETRON

3.40

3.80

11.8%

11.48

2.55

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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SET vs Sector Return 2019

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนาใน Market Talk

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

