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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แม้เริ่มเห็นสัญญาณบวกจากกระแสการปรับเพิ่ม GDP ปี 2563 แต่หักล้าง
ด้วยราคาน้ำมันที่ลงแรง รวมถึงประเด็นการเมืองที่เข้มข้นขึ้น ส่วนสัปดาห์
หน้ารอติดตามการประชุมธนาคารกลางหลายแห่ง กลยุทธ์หลบความผัน
ผวน แนะนำสะสมหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง และต่างชาติถือครองน้อย อย่าง
BEM, MCS เป็น Top Pick

หลีกการเมือง...หลบความผันผวน เข้าหุ้นแกร่งต่างชาติถือน้อย
วานนีธนาคารกลางยุโรป ให้มมุ มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึน รวมถึง Downside ต่อ
GDP ปี
ค่อนข้างจํากัด ถือเป็ นหนึงในปั จจัยหนุนตลาดหุน้ ทัวโลก แต่ถกู หักล้างด้วย
ราคานํามันดิบปรับฐานแรง (ตําสุดในรอบ เดือน) จากสต๊อกนํามันสหรัฐฯพุ่ง ขณะทีใน
ประเทศ ยังมีประเด็นการยกเลิก LTV ของ ธปท. รวมถึงประเด็นทางการเมืองในประเทศที
มีความร้อนแรงมากขึน ซึงมีผลทําให้การขับเคลือนมาตรการต่างๆ เพือกระตุน้ เศรษฐกิจ
ทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อีกมุมหนึงฝ่ ายวิจัยได้ศึกษาถึงผลกระทบในอดีตช่วงเวลาทีมี
เหตุรอ้ นแรงทางการเมือง พบว่ามักจะทําให้เงินบาทอ่อนค่า โดยภาวะดังกล่าวมักจะทําให้
Fund Flow ไหลออก กดดันให้ SET Index ผันผวนมากกว่าภาวะปกติ และปรับตัวลดลง
เฉลีย . % ในช่วง เดือนหลังชุมนุม สําหรับกลยุทธ์แนะนําสะสมหุน้ พืนฐานแข็งแกร่ง
ทีสําคัญคือ ต่างชาติถือครองน้อยกว่าค่าเฉลียตลาดฯ เพือลดความผันผวนจากแรงขาย
ของต่างชาติ อย่าง SVI, DCC, MCS, BEM, STGT และ DCC โดย Top pick ในวันนียัง
ชื นชอบ BEM, MCS และประเมิ น กรอบการเคลื อนไหวของ SET Index ไว้ที 1276 ถึ ง
1300 จุด
ผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองกับตลาดหุ้นไทย
ชือกลุ่ม
การชุมนุมกลุ่มพั นธมิตร (2551)
การชุมนุมกลุ่ม นปช (2553)*
การชุมนุมกลุ่ม กปปส (2556)
ค่าเฉลีย
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ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
หมายเหตุ : ช่วงการชุมนุม นปช. เป็ นช่วงทีหลายประเทศทัวโลกใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพือแก้ Humburger Crisis
ทําให้มีสภาพคล่องส่วนเกินไหลเข้าตลาดหุน้ ทัวโลก

1,290.89
-2.51
42,184

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

2.67
-338.28
-629.58
965.18
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132
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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

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

เห็ น การปรั บ เพิ ่ ม GDP ปี 63 ล่ า สุ ด คื อ ยุ โ รป ส่ ว นสั ป ดาห์ ห น้ า
ประชุม Fed และ กนง. 23 ก.ย.จะปรับเพิ่ม/ลด GDP หรือไม่??
Downside ในการปรับลด GDP Growth ทัวโลกและไทยลดลง ดังที ASPS นําเสนอใน
Paper กลยุทธ์เดือน ก.ย. คือ เศรษฐกิจงวด 2Q63 เป็ นจุดตําสุด และงวด Q-4Q63 จะ
ค่อยๆฟื นตัว ผลจากการรัฐบาลทัวโลกคลาย Lockdown โดยการ Upgrade GDP (คือ
ปรับ GDP ติดลบน้อยลง) เริมจาก
 ไทย เมือวันที ก.ย. ม.หอการค้าไทย ปรับเพิมคาดการณ์ GDP ปี คือคาด
-7.5%yoy (เดิมคาด -9%)
 สหภาพยุโรป ล่าสุด เมือวานนีการประชุมธนาคารกลางยุโรป(ECB) ปรับเพิม
GDP ปี 63 เหลือ - %yoy จากรอบ มิ.ย.คาด -8.7% และปรับเพิมคาดอัตราเงิน
เฟ้ อ ปี 2564 เป็ น ขยายตัว 1%yoyเดิ ม คาด 0.8%yoy(ดัง รู ป ) แต่ ยัง คง อัต รา
ดอกเบียนโยบายที 0% ตามทีตลาดคาด ส่วนประเด็นเป้าเงินเฟ้อ ECB ยังไม่ได้
เปลี ยนแปลง คื อ คงเป้ า ที เดิ ม 2% ทํา ให้ต ลาดผิ ด หวัง เพราะคิ ด ว่า ECB จะ
เปลียนรูปแบบใกล้เคียง Fed
ประมาณการเศรษฐกิจยุโรปของ ECB

ทีมา: ECB รอบวันที

ก.ย.

ในช่วงทีเหลือของปี ASPS เชือว่าอาจจะเห็นการ Upgrade GDP Growth จากธนาคาร
กลาง, สํานักเศรษฐกิ จอืนๆทัวโลก รวมถึงไทย โดยให้นาหนั
ํ กสัปดาห์หน้า การประชุม
ธนาคารกลางสําคัญ
 ธนาคารกลางสหรั ฐ (Fed) ระหว่ า ง - ก.ย. รอบนี Fed จะมี รายงาน
คาดการณ์ GDP Growth และอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกับ ECB ASPS ให้นาหนั
ํ ก
ว่ า จะมี ก าร Outlook GDP อย่ า งไร หรื อ ไม่ ?? พิ จ ารณาจากปั จ จัย แวดล้อ ม
พบว่า ดัชนีชานํ
ํ าเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง อัตราการว่างงานเดือน ส.ค. ลดลงเหลือ
8.4% จากจุดสูงสุดที 14.7% ในเดือน เม.ย. 2563, ยอดค้าปลีกฟื นตัว 2.7%yoy
ในเดือน ก.ค. 2563 จากจุดตําสุดที - . % ในเดือน เม.ย. 2563, ดัชนี PMI
ภาคการผลิตฟื นมาทีระดับ 53.1 จุด จากจุดตําสุด 36.1 จุด ในเดือน เม.ย. 2563
เป็ นต้น
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ปัจจัยต่างประเทศที่ให้น้ำหนักสัปดาห์หน้า

ทีมา: Bloomberg

ราคาน้ำมันดิบปรับฐานแรงอีกรอบ จากสต็อกน้ำมันสหรัฐพุ่ง
ราคานํามันดิบโลกปรับฐานแรงอีกครัง คือ ราคานํามัน Brent ปรับลงราว . % และ
นับตังแต่ตน้ เดือนลงราว % โดยถูกปั จจัยกดดันหลักๆ จาก
ฝั ง Supply คือ เมือวานนี EIA รายงานสต็อคนํามัน พลิกกลับมาเพิมขึนครังแรกในรอบ
สัปดาห์ที ล้านบาร์เรล และผิดจากทีตลาดคาดว่าจะ ติดลบ . ล้านบาร์เรล ขณะที
OPEC+ ทําข้อตกลงลดลงตามแผนเหลือ . ล้านบาร์เรล/วันระหว่าง ส.ค.-ธ.ค.โดยให้
นําหนักวันจันทร์หน้ารายงาน OPEC Monthly report ประเทศผูผ้ ลิตจะตัดลดนํามันมาก/
น้อย
ฝั ง Demand แม้หลายประเทศทัวโลกจะผ่อนคลาย Lockdown และการบริโภคนํามันเริม
ฟื น แต่ .) บางประเทศอาจจะมีปัญหาชัวคราว เช่น จีน ผูบ้ ริโภคนํามันหลัก เผชิญพายุ
ไต้ฝุ่ นเจออุ ป สรรคนําท่ ว ม และบางประเทศที กลับ มา Lock down เมื อ งหลวง เช่ น
อินโดนีเซีย ฯ .) ซาอุฯประกาศปรับลดราคาขายนํามันดิบ OSP ของเอเชียสําหรับเดือน
ต.ค.บ่งชีว่า Demand ยังไม่ฟืน
โดยรวมราคานํามันดิบทีลดลง ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้ กลุ่มพลังงานทีส่วนใหญ่
ราคาเกินมุลค่าพืนฐานไปแล้ว ยกเว้น PTT(Buy: FV@B ) และ IVL ทียังแนะนําซือ

ดับฝัน LTV จากแบงค์ชาติ….รอลุ้นมาตรการอื่นจากภาครัฐ
วานนีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงการณ์ยืนยันว่า มาตรการสินเชือต่อมูลค่า
หลักประกัน หรือ Loan-to-value ratio (LTV) ยังมีความจําเป็ นและเหมาะสม ซึงทีผ่านมา
ธปท. ได้ผ่อนคลายเกณฑ์ดงั กล่าวมาแล้ว ครัง ได้แก่ การผ่อนปรนเกณฑ์สาํ หรับผูก้ รู้ ว่ ม
และการซือบ้านหลังแรกในราคาตํากว่า ล้านบาท สามารถกูไ้ ด้เท่ากับราคาบ้านและยัง
สามารถกูไ้ ด้เพิมอีก % เพือใช้เป็ นค่าตกแต่งหรือซ่อมแซม ส่วนบ้านหลังที สามารถกู้
ได้ % (หากสัญญาที ผ่อนเกิน ปี ) นอกจากนียังพบว่าสินเชือเพือทีอยู่อาศัย Q63
ขยายได้ . % สูงกว่าไตรมาสก่อน แม้อยู่ในช่วงทีมีการแพร่ระบาดของโควิด- ส่วน
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ใหญ่เป็ นการซือบ้านหลังแรก สะท้อนว่ามาตรการ LTV ไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อประชาชนที
ต้องการซืออยู่จริง อย่างไรก็ดีในสถานการณ์ทียังมีความไม่แน่นอน ทําให้ ธปท. จะยังคง
ติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ อย่างใกล้ชิดต่อเนือง
แม้ข ้อ เสนอการยกเลิ ก เกณฑ์ LTV ซึงเป็ น ในประเด็ น ที ผู้ป ระกอบการภาคอสัง หาฯ
นํา เสนอต่ อ นายกฯ เมื อวัน ที ก.ย. ที ผ่ า นมา ได้รับ การปฏิ เ สธจากแบงค์ช าติ (เรือง
ดัง กล่ า วขึ นอยู่ กั บ การพิ จ ารณาของธปท. เป็ น หลัก ) อาจสร้า งความผิ ด หวั ง ให้กั บ
ผู้ป ระกอบการกลุ่มฯ แต่เชื อว่า จะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่อ ภาพรวมอสัง หาฯ ไปมากกว่ า นี
ขณะทีข้อเสนอด้านอืน อาทิเช่น การขอขยายเงือนไขการลดค่าธรรมเนยีมการโอนฯ และ
จดจํานองในอัตรา . % จากเดิมทีให้สิทธิเฉพาะอสังหาฯ ไม่เกิน ล้านบาท เป็ น ล้าน
บาท ซึงเป็ นมาตรการของภาครัฐ คงต้องรอติดตามว่าจะออกมาในรูปแบบใด
อย่างไรก็ดีภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ทีไม่มีมาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาฯ เพิมเติม ฝ่ าย
วิจยั คงเชือว่าผลประกอบกลุ่มอสังหาฯ H จะฟื นตัวดีขึนจาก H ในลักษณะค่อย
เป็ นค่อยไปตังแต่ Q และต่อเนือง Q หลังสถานการณ์โควิด- มีแนวโน้มดีขึน จน
ทําให้ทุกภาคธุรกิจทังอสังหาฯ และธุรกิจอืน โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์การค้า, ค้าปลีก และ
โรงแรม กลับมาดําเนินกิจการตามปกติ โดยภาคอสังหาฯ จะเห็นการเปิ ดตัวโครงการใหม่
มากขึนจาก H ประกอบกับรอบธุรกิจอสังหาฯ ทีโดยปกติช่วงครึงหลังของปี จะดีกว่า
ครึงปี แ รก สื บ เนื องจากมี หลายโครงการคอนโดฯ ใหม่ มีกาํ หนดสร้างเสร็จพร้อมโอนฯ
ในช่วง H โดยเฉพาะไตรมาส ก็น่าจะหนุนให้การดําเนินงาน Q เป็ นจุดสูงสุดของปี
ด้วยราคาหุน้ ในกลุ่มที Underperform ตลาดฯ พิจารณาจาก SETPROP YTD ปรับลดลง
% (เทียบกับ SET Index ลงไป %) ทําให้ Valuation ยังมีความน่าสนใจ และอัตรา
เงินปั นผลสูงเฉลียกว่า % ต่อปี ถือเป็ นปั จจัยหนุนต่อการลงทุน ภายใต้ภาวะดอกเบียอยู่
ในช่วงขาลง โดยฝ่ ายวิจยั เลือกลงทุนหุน้ ทีมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ได้แก่ AP (FV@B7.70)
จากจุด เด่ น ที มี พ อร์ต สิ น ค้า ทังแนวราบและคอนโดฯ ครอบคลุม ทุก ระดับ ราคา และมี
Backlog สูง . หมืนล้านบาท คาดผลประกอบการ H ยังมีแรงหนุนจากแนวราบและ
การโอนฯ คอนโดฯ ใหม่ ด้า นราคามี PER ซื อขาย - เท่ า และ Div Yield สูง . %
นอกจากนียังแนะนําเก็งกําไร NOBLE (อ่านเพิมเติม NEWSPLUS ฉบับวันที ก.ย.
)
จากแรงสนับสนุนของปั จจัยพืนฐานทีคาดกําไร H จะฟื นตัวเด่นชัดจาก H ผลจาก
การส่งมอบ คอนโดฯ ใหม่ รวมถึงการเข้าถือหุน้ ของนักลงทุนรายใหญ่ ด้านราคาหุน้ ยัง
Undervalue มี PER ซือขาย - เท่า และคาดเงินปั นผล H อย่างน้อย บาท ( H63
จ่ายไปแล้ว . บาท และทังปี ผูบ้ ริหารคาด - . บาท/หุน้ ) คิด Div Yield ทังปี สูงกว่า
10%
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รายละเอียดมาตรการ LTV

ทีมา: ASPS รวบรวม

หลบการเมืองที่ผันผวน ด้วยหุ้นเด่นต่างชาติถือน้อย BEM MCS
หนึงปั จจัยเสียงทีต้องติดตามใกล้ชิด คือ สถานการณ์การเมืองทีร้อนแรงขึน ซึงใกล้ถึงการ
ชุมนุมใหญ่ของนักศึกษา ในวันที ก.ย. ขณะทีข้อเรียกร้องของกลุ่มผูช้ ุมนุม ดูเป็ น
เรืองยากทีทางฝังรัฐบาลจะตอบสนอง
ปั จจัยดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญมากสําหรับตลาดหุน้ ฝ่ ายวิจัยจึงทําการศึกษาข้อมูล
อดีตในช่วงเวลา เดือนแรกของเหตุการณ์การชุมนุมสํา คัญๆ พบว่า มี หลายปั จ จัยที
กดดัน ส่งผลให้ตลาดหุน้ ไทยผันผวนมากกว่าปกติ ดังนี
 ค่าเงินบาทมักอ่อนค่า ในช่วงเวลา เดือน หลังมีการชุมนุม ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าเฉลีย . % แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท มีส่วนกดดันให้ Fund Flow มี
โอกาสชะลอการไหลเข้า เนืองจากทําให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนได้
 ต่างชาติขายสุทธิห้ ุนไทยหนั ก ในช่วงเวลา เดือนหลังมีการชุมนุมต่างชาติ
ขายสุทธิหนุ้ ไทยเฉลีย - . หมืนล้านบาท แสดงให้เห็นว่าต่างชาติไม่ชอบความ
เสียง และมักจะลดนําหนักลงเวลาเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง
 เบียประกันความเสียงของการผิดนัดชําระหนีไทย (CDS Spread ปี ) เร่ง
ตั ว ขึ นทุ ก รอบที มี ก ารชุ ม นุ ม ในช่ ว ง เดื อ นหลัง ชุม นุม เฉลี ยราว bps.
สะท้อนให้เห็นถึงภาพความเสียงของการผิดนัดชําระหนีทีสูงขึน ส่งผลให้ตน้ ทุน
ทางการเงินสูงตามขึนไปด้วย
 SET Index ตอบสนองเชิงลบ ปรับตัวลดลงเฉลีย . % ในช่วง เดือนหลัง
ชุมนุม ประเด็นทังหลายทังปวงทีกล่าวมา เป็ นตัวกดดันให้ตลาดหุน้ ไทยผันผวน
และปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดหุน้ อืนๆ
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ผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองในแต่ละครั้ง
%Chg
SET
Index
-12.2%
4.8%
-4.2%
-3.9%

ชือกลุ่ม
การชุมนุมกลุ่มพั นธมิตร (2551)
การชุมนุมกลุ่ม นปช (2553)*
การชุมนุมกลุ่ม กปปส (2556)
ค่าเฉลีย

1 เดือน
%Chg
Chg CDS
เม็ดเงินต่างชาติ
MSCI EM
5Y Spread
(ล ้านบาท)
Index
(Bps.)
-9.0%
-42,456
48.9
5.2%
29,463
7.1
-2.3%
-49,639
20.2
-2.0%
-20,877
25.4

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

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
หมายเหตุ : ช่วงการชุมนุม นปช. เป็ นช่วงทีหลายประเทศทัวโลกใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพือแก้
Humburger Crisis ทําให้มีสภาพคล่องส่วนเกินไหลเข้าตลาดหุน้ ทัวโลก

สรุ ปคือ ตลาดหุ้นไม่ค่อยชอบความไม่แน่ นอน โดยเฉพาะเหตุการณ์ทางการเมือง
ทีหัวเรือในการขับเคลือนมาตรการต่างๆ เพือกระตุ้นเศรษฐกิจ อาจทําได้ ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ อีกมุมหนึ งฝ่ ายวิจัยได้ ศึกษาถึงผลกระทบในอดีตช่ วงเวลาทีมีเหตุ
ร้ อนแรงทางการเมือง พบว่ า เงินบาทอ่ อนค่ า ซึงภาวะดังกล่ าวมักจะทําให้ Fund
Flow ไหลออก และกดดันให้ ตลาดหุ้นไทยผันผวนกว่าตลาดหุ้นอืนๆ
ดั ง นั นนั ก ลงทุ น จะต้ อ งติด ตามประเด็น การเมื องอย่ า งใกล้ ชิด ส่ ว นกลยุ ท ธ์ ก าร
ลงทุน เพือทีจะฝ่ าวิกฤตนี ไปได้ แนะนํ าสะสมหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ ง ทีสําคั ญคื อ
ต่างชาติถือครองน้ อยกว่ าค่ าเฉลียตลาดฯ เพือลดความผันผวนจากแรงขายของ
ต่ า งชาติ อย่ า ง SVI, DCC, MCS, BEM, STGT และ DCC โดย Top pick ในวั น นี ยั ง
เลือก BEM, MCS
หุ้นเด่นต่างชาติถือน้อย + พื้นฐานแข็งแกร่ง
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%) Foreign Holding(%)
(10/09/2020)

SVI

ETRON

3.58

3.80

6.1%

12.09

2.42

2.41

DIF

ICT

14.70

N.A

N.A

N.A

7.10

7.18

DCC

CONMAT

2.56

2.85

11.2%

14.63

5.67

8.49

MCS

STEEL

13.50

17.80

31.9%

7.59

6.39

8.82

BEM

TRANS

9.10

10.00

9.9%

61.58

1.06

9.25

STGT

PERSON

66.75

100.00

49.8%

9.79

4.08

10.99

CRC

COMM

28.25

33.50

18.6%

149.24

0.27

12.81

SET Index

20.56

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

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

