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10 กันยายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แม้ความกังวลต่อการฟื้นต่อเศรษฐกิจ และราคาน้ำมันที่ผันผวนจะกดดัน
ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา แต่เริ่มเห็นสัญญาณบวกจากบางหน่วยงาน
ทยอยปรับเพิ่ม GDP Growth ไทยปี 2563 กลยุทธ์แนะนำหุ้นที่ไม่ได้แปรผัน
ตามราคาน้ำมัน และยัง Laggard พื้นฐานอยู่มาก อย่าง BEM และยังชื่น
ชอบ MCS, AP เป็น Top Picks

แรงกดดันตลาด ...ผ่อนลง
แม้ช่วงก่อนหน้านี ตลาดหุน้ ไทยเผชิญกับหลายปั จจัยลบ ทังประเด็นการเมืองและราคา
นํามันดิบทีปรับตัวลงแรงกว่า %(mtd) อย่างไรก็ตามเริมเห็นแสงสว่าง จากหน่วยงาน
บางแห่งเริมทยอยปรับเพิม GDP Growth ไทยปี
นันคือ ม.หอการค้าไทย ประเมิน
เศรษฐกิจไทยปี นีจะมีโอกาสหดตัวน้อยลงที . % จากก่อนหน้าทีคาดไว้ % ถึง %
จากภาครัฐผ่อนคลายล็อคดาวน์ และเฝ้ารอมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลทีคาด
ว่ามีรายละเอียดมากขึน หนุนให้ Downside ของ SET Index ค่อนข้างจํากัด โดยฝ่ ายวิจยั
ถึง
จุด คาดทิศทางของดัชนีจะสามารถพยุงตัว
ประเมินแนวรับของวันนีไว้ที
และปรับขึนได้ต่อเล็กน้อย ดังนันกลยุทธ์การลงทุนกลยุทธ์แนะนําหุน้ ทีไม่ได้แปรผันตาม
ราคานํามัน และยัง Laggard เมื อเที ย บกับ ปริ ม าณผู้โ ดยสาร อย่ า ง BEM ขณะที ผล
ประกอบการณ์งวด Q63 คาดโดดเด่นจากปริมาณผูใ้ ช้ทางด่วนและผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า
เดือน ส.ค. ฟื นตัวดีต่อเนือง ส่วนพอร์ตจําลองวันนี แนะนําลดนําหนัก SVI 5% แล้วลงทุน
เพิมใน BEM แทนในสัดส่วนทีเท่ากัน โดยเลือก MCS, BEM และ AP เป็ น Toppicks
ราคาหุ้น BEM เทียบกับปริมาณการใช้ทางด่วน
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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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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คืนนี้ให้น้ำหนักการประชุม ECB และตัวเลขแรงงานสหรัฐ
ปั จจัยต่างประเทศวันนีสิงทีตลาดหุน้ ทัวโลกน่าจะให้นาหนั
ํ ก ประเด็น คือ
 การประชุม ธนาคารกลางยุโ รป(ECB) เวลา . โมง ตลาดคาดยังนโยบาย
การเงินเหมือนเดิม คือ อัตราดอกเบียนโยบาย % และอัตราดอกเบีย Deposit
Facility rate ที - . % แต่ ป ระเด็ น สํา คัญ คื อ การรายงานคาดการณ์ GDP
Growth และ Inflation และประธาน ECB จะมีการส่งสัญญาณผ่อนคลาย หรือ
คงดอกเบียตําหรือไม่ (หลังจากช่วง สัปดาห์ก่อนหน้า สหรัฐ Fed ออกมาปรับ
เป้า เงิ น เฟ้ อ Flexible จากเดิ มกํา หนดคงที %) หากออกมาโทนผ่ อ นคลาย
เหมือน Fed สิงทีเกิดกับตลาดคาด ASPS คาด ค่าเงินยูโรอ่อนค่า หนุนให้ Dollar
แข็งค่า กดดันราคานํามัน และทองคํา อีกทางหนึง จะหนุนให้ค่าเงินบาทอ่อน
ค่า ซึงจะดีตอ่ หุน้ ส่งออก (กลุม่ ชินส่วน และส่งออกอาหาร)
 ตัว เลขแรงงานสหรัฐ คือ Initial Jobless claim สัปดาห์ล่าสุด ตลาดคาดยัง
เพิมขึน . แสนราย แต่ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า หากตัวเลขออกมาตํากว่า
ทีตลาดคาด จะหนุนให้ Dollar แข็งค่า
 สต็อ กนํามัน ดิบ ในสหรัฐ EIA คาดจะออกมา –1.3 ล้านบาร์เรล จากสัปดาห์
ก่อนหน้า - . ล้านบาร์เรล

เริ ่ ม เห็ น การทยอยปรั บ เพิ ่ ม GDP Growth ไทยปี 2563 ถื อ เป็ น
สัญญาณบวก
เศรษฐกิจไทย GDP ปี
ต้นปี Consensus คาดเฉลีย % และผลกระทบCovid-19
ทําให้เห็นการปรับลด GDP ลงมาเรือยๆ (ดังรู ปด้านล่าง) ล่าสุด คาดเฉลีย - . %(IMF
คาด –7%yoy ASPS คาด - . %) เมือเทียบกับ GDP 1H63 เฉลีย - . %
Consensus คาดการณ์ GDP Growth ไทยปี 2563 - 2564

ทีมา: Bloomberg, ASPS
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ล่าสุด เริมเห็นบางหน่วยงานทยอยปรับเพิม GDP Growth ไทยปี
คือ เมือวานนี
ม.หอการค้าไทย รายงานคาดการณ์ GDP รอบใหม่ออกมาติดลบน้อยลงเหลือ -7.5%yoy
จากเดิมคาด -9%
โดยปั จจัยหนุนหลักๆมาจากความเชือคล้าย ASPS ทีเคยนําเสนอก่อนหน้าคือ
 รัฐผ่อนคลาย Lockdown เศรษฐกิ จต่อเนือง และเห็นสัญญาณการฟื นตัวใน
ส่วนของการบริโภค สะท้อนจาก ดัชนีความเชือมันผูบ้ ริโภค(CCI) ล่าสุด เดือน
ส.ค. ปรับเพิมขึนติดต่อกัน เดือน Sentiment บวกต่อหุน้ ค้าปลีก CPALL,
CRC
 การผลัก ดัน เม็ ด เงิ น กระตุ้น เศรษฐกิ จ แม้จ ะขาดขุ น พลสํา คัญ ชั วคราว คื อ
รัฐมนตรีคลัง แต่เป็ นทีสังเกตว่ารัฐบาลยังเดินหน้า เตรียมแผนจะผลักดันเม็ดเงิน
กระตุน้ เศรษบกิจออกมาอย่างไม่ขาดช่วง ล่าสุด วานนีสภาพัฒน์เผย Timeline
การเร่งเบิกจ่าย พ.ร.ก. กูเ้ งิน 1 ล้านล้าน (ดังรูป) ทีจะออกมาในเดือน ก.ย.-ต.ค.
63 (จากปั จจุบนั นับตังแต่มีแผน พรก. ล้านล้านบาท พบว่ามีเม็ดเงินเบิกจ่าย +
อนุมตั ิยงั ไม่เบิกจ่ายรวมราว . แสนล้านบาท ราว . %ของวงเงิน ล้าน
ล้านบาท )
ความคืบหน้าของ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้าน

ทีมา: สศช, 10 ก.ย. 2563

 เยี ย วยาประชาชน: อนุมัติไ ปแล้ว . แสนล้า นบาท เช่ น โครงการจ่ า ยเงิ น
ช่ ว ยเหลื อ ประชาชน และเกษตรกร ,000 บาท, โครงการเพิ มเงิ น ในบั ต ร
สวัสดิการ, โครงการช่วยเหลือผูส้ งู อายุ, ผูพ้ ิการ และเด็กแรกเกิด
 ฟื นฟูเศรษฐกิจ: เป็ น Hi-light ทีรัฐบาลจะเร่งอนุมตั ิและเบิกจ่ายเงินในส่วนนีใน
เดือน ก.ย.- ต.ค. หลักๆ จะเน้นไปทีการจ้างงาน และภาคการท่องเทียวสถานะ
ล่าสุด คือ อนุมัติวงเงินไปแล้ว . หมืนล้านบาท เช่น โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียว (เราเทียวด้วยกัน และกําลังใจ), โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เช่น
ตําบล กลุม่ เกษตรทฤษฎีใหม่, โคก หนอง นา โมเดล, โครงการพัฒนาตําบล
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แบบบูร ณาการ, โครงการพัฒ นาป่ าไม้ สร้า งงาน สร้า งรายได้ เพื อกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน เป็ นต้น
 สาธารณสุข: อนุมตั ิไปแล้ว
ล้านบาท เช่นโครงการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรคเพือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19, โครงการพัฒนาเครืองมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติ ดเชื อ
COVID- เป็ นต้น และงบบางส่วนกันไว้ใช้สาํ หรับแจกจ่ายวัคซีน
โดยรวม ASPS ถื อ ว่ า การ Upgrade คาดการณ์ GDP Growth ดั ง กล่ า วถื อ ว่ า เป็ น
นิมิตรหมายทีดี + โดยเชือว่ามีโอกาสทีจะเห็นสํานักเศรษฐกิจอืนอาจจะเริมปรับเพิมตาม
ถื อ เป็ น Sentiment บวกต่ อ หุ้น กลุ่ม ธนาคารพาณิ ช ย์ ชื นชอบ BBL (Buy: FV@B 122)
Valuation จูงใจ PBV 0.44 เท่า ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 12 ปี ราว 2 SD อีกทังมีจุดเด่น
จากพอร์ตสินเชือลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ทีแข็งแกร่งกว่า SME ทังในสถานการณ์ปัจจุบนั
และโลกยุคหลัง COVID-19

ค้นหาความสัมพันธ์หุ้นไทยกับราคาน้ำมัน
ช่วงทีผ่านมา ราคานํามันดิบโลกผันผวนมาก โดยปรับตัวลดลงไปถึง % ช่วง สัปดาห์
ทีผ่านมา และวานนีฟื นกลับขึนมาราว % โดยฝ่ ายวิจยั เล็งเห็นถึงราคานํามันทีอยู่ในภาวะ
ทีผันผวน จึงทําการศึกหาความสัมพันธ์ระหว่างหุน้ ไทยกับราคานํามัน ผ่านการหาค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation) เพือทีจะช่วยให้ตัดสินใจในการเข้าลงทุนได้อย่างถูกต้องและ
แม่นยํามากขึน
เริมจากตลาดหุน้ ไทยมีค่า Correlation กับราคานํามันสูงถึง . (ยิงใกล้ ยิงเคลือนไหว
ไปในทิศทางเดียวกันมาก) เนืองจาก SET Index มีสดั ส่วนหุน้ ทีเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ถึง
ใน ส่วนของหุน้ ทังหมด ทําให้ดชั นีมกั จะแปรผันตามราคานํามัน รวมราคานํามันมักจะ
ปรับตัวขึนในเวลาทีเศรษฐกิจฟื นตัว เช่นเดียวกับ SET Index เนืองความต้องการใช้ทีมาก
ขึน
ความสัมพันธ์ระหว่าง SET กับราคาน้ำมัน WTI (ย้อนหลัง 5 ปี)

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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และหากวิเคราะห์เจาะลึกค้นหาความสัมพันธ์หนุ้ ไทยกับราคานํามันเป็ นรายหุน้ สามารถ
แบ่งความสัมพันธ์ออกได้เป็ น ประเภท คือ
หุ้นทีมักปรั บตัวขึนได้ ดีในภาวะทีนํามันเป็ นขาขึน (Correlation > 0.7) คือ PTTEP,
IVL, PTT, PTTGC, TOP, IRPC และ BANPU (เรียงลําดับ Correlation จากมากไปน้อย)
หุ้ น ที ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในยามที ราคานํ ามั น ผั น ผวน (0 < Correlation < 0.1) คื อ
BEM, BH, CPF, MAJOR, BTS และ TTW (เรียงลําดับ Correlation จากน้อยไปมาก)
หุ้ น ทีมั กปรั บตั ว ขึ นได้ ดี ใ นภาวะทีนํ ามั น เป็ นขาลง (Correlation < 0) คื อ TASCO,
EPG, AAV, THAI (เรียงลําดับ Correlation จากน้อยไปมาก)
ความสัมพันธ์ระหว่าง หุ้นไทยกับราคาน้ำมัน

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
หมายเหตุ หาความสัมพันธ์เฉพาะหุน้ ขนาดใหญ่ทีฝ่ ายวิจยั ฯศึกษา

ดังนั นในยามทีราคานํามันยังผันผวน ตามความไม่ แน่ นอนของตัวเลขเศรษฐกิจ
และมาตรการกระตุ้นของโลก กลยุทธ์แนะลงทุนหุ้นในชุดทีไม่ได้ รับผลกระทบใน
ยามทีราคานํามันผันผวน ( < Correlation < . ) อย่าง BTS และ BEM ซึงราคาหุ้น
ยัง Laggard จํานวมผู้โดยสารทีกลับมาฟื นตัวใกล้ ภาวะปกติอยู่มาก

กลุ่มขนส่งทางบก นาทีนี้ต้อง BEM
ฝ่ ายวิ จัย ทํา การศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งจํา นวนผู้โ ดยสารรถไฟฟ้ า และทางด่ ว น
เปรียบเทียบกับราคาหุน้ BEM และ BTS รวมถึงความน่าสนใจในมิติอืนๆ ประเมินว่า BEM
และ BTS ยังมีความน่าสนใจทีจะเข้าลงทุน แต่ BEM โดดเด่นกว่าหลักๆ พิจารณาจาก
 ความสัม พัน ธ์ร าคาหุ้น VS ปริม าณผู้โ ดยสาร จากกราฟด้านล่างจะเห็นว่า
ปริมาณผูใ้ ช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีนาเงิ
ํ นของ BEM ฟื นตัวกลับมาอย่า ง
รวดเร็วเมือเทียบกับช่วงทีมีการแพร่ระบาดของโควิด- ในเดือน มี.ค.-พ.ค. โดย
ํ นคิดเป็ น
ล่าสุดสถิติเดือน ส.ค. ปริมาณผูใ้ ช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีนาเงิ
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93% และ % ของปี ก่อน ขณะทีรถไฟฟ้าสายสีเขียวของ BTS ฟื นตัวกลับมา
เช่นกัน แต่อาจจะช้ากว่า อยู่ทีราว % ของปี ก่อน คาดว่าปั จจัยทีแตกต่างเกิด
จากการที BEM เปิ ดส่วนต่อขยาย Section 3 (เตาปูน-ท่าพระ) รวม สถานี ใน
เดือน มี.ค. ซึงทําให้รถไฟฟ้าสายสีนาเงิ
ํ นให้บริการครบโครงข่าย ขณะที BTS
เปิ ดส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือเพิมเพียง สถานี (สถานีกรมป่ าไม้-วัดพระศรี
ฯ)
ราคาหุ้น BEM เทียบกับปริมาณการใช้ทางด่วน

ทีมา: BEM, Bloomberg

ราคาหุ้น BEM เทียบกับจำนวนผู้โดยสารสายสีน้ำเงิน

ทีมา: BEM, Bloomberg

 ผลประกอบการณ์งวด Q63 : BEM โดดเด่นมาก โดยมีปัจจัยหนุนจาก
1.) ปริม าณผู้ใ ช้ทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า เดื อ น ส.ค. ฟื นตัว ดี ต่อ เนือง
หลังจากเปิ ดให้ทาํ กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติรวมถึงการเปิ ดภาคเรียน .)
ล้า นบาท 3) ค่ า ตัด
บัน ทึ ก เงิ น ปั น ผลงวดครึงปี จ ากบริษั ท ลูก TTW ราว
จําหน่ายทางด่วนศรีรชั ส่วน เอ บี ซี ตัดจําหน่ายหมดปี แล้วตังแต่เดือน ก.พ.
ช่ ว ยประหยัดต้น ทุน ราว
ล้า นบาท 3.) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส ้ม ทีอยู่
ระหว่ า งประมูล มี ก ํา หนดยื นซอง พ.ย. หาก BEM เป็ น ผู้ช นะประเมิ น
Upside เพิมเติมจาก Fair value ปั จจุบนั ราว บาท ส่วน BTS งบ Q63 เชือ
ว่ายังโดนกดดันจากธุรกิจสือโฆษณาของ VGI และอสังหาริมทรัพย์ของยูซิตีที
ภาพการฟื นตัวยังเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อย
โครงสร้างรายได้ BEM
ธุรกิจเชิง
พาณิ ชย ์
5%

รถไฟฟ้า
31%

ทีมา: ASPS รวบรวม

ทางด่วน
64%
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โครงสร้างรายได้ปี 2562/63 ของ BTS

ขนส่งมวลชน,
80%

สือโฆษณา, 15%

รายได ้
39,937
ล ้านบาท

อสังหาริมทรัพย์,
1%
บริการ, 4%

ทีมา: ASPS รวบรวม

ราคาหุ้น BTS เทียบกับจำนวนผู้โดยสารสายสีเขียว

ทีมา: BTS, Bloomberg

 Valuation พบว่า BEM ยังมี Upside ให้เข้าลงทุนได้ราว %(ยังไม่รวมUpside
เพิมเติมโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ) ขณะที BTS ยังมี Upside ให้เข้าลงทุนได้
ราว . %

ซื้อ SCC วันนี้ ไม่ได้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุน SCGP แต่คาดผลกระทบต่อ
ราคาหุ้นไม่มาก
การที SCC นําบริษัทลูกคือ SCGP ซึงเป็ นให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบ
วงจรรายใหญ่ทีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ SCC จองซือหุน้ IPO ได้ในอัตราส่วน . หุน้ SCC : 1 หุน้ SCGP
กําหนดขึนเครืองหมาย XB ( วันทีไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์อืนๆ) วันที ก.ย. ฝ่ ายวิจยั
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เชือว่าจะกระทบต่อราคาหุน้ SCC ไม่มาก บนสมมุติฐานว่าหุน้ SCGP น่าจะกําหนด
ราคา IPO โดยให้สว่ นลดจากมูลค่าเหมาะสมประมาณ % ซึงถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
โดยทัวไป หากอ้า งอิ ง จากราคาเหมาะสมของ SCGP ที ฝ่ ายวิ จัย คํา นวณภายใต้วิ ธี
Discount Cash Flow ที บาท (เที ย บเท่ า PER ปี 2564 ที 21.75 เท่ า ) ทํา ให้สิ ท ธิ
ประโยชน์ทีผูซ้ ือหุน้ SCC วันนีจะไม่ได้รบั จากการไม่ได้สิทธิซือหุน้ SCGP น่าจะกระทบ
ต่อ ราคาหุ้น SCC ประมาณ . - บาท/หุ้น ขณะทีฝ่ ายวิ จัยยัง คงแนะนํา ซือ SCC
(FV@B 424 ) ด้วยพืนฐานธุรกิจทีมันคง และสามารถสร้างกําไรเติบโตในระยะยาวควบคู่
กับการจ่ายปั นผลทีสมําเสมอ

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

