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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
สถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรง ส่งผลต่อเนื่องไปยังโอกาสที่เศรษฐกิจ
จะฟื้นตัว เหตุเพราะทำให้การออกมาตรการกระตุ้นขาดความต่อเนื่อง การ
ขาด รมว.คลัง และล่าสุด งบประมาณปี 2564 ล่าช้า คาด SET Index ผัน
ผวนทิศทางลง แนะนำปรับพอร์ตโดยขายทำกำไร DCC บางส่วน ย้ายเงิน
เข้าพักใน DIF ส่วน Top Pick เลือก BEM และ MCS

ยังอยู่ในภาวะที่ขาดแรงฉุด ทั้งในส่วนของ ตลาดฯ และ เศรษฐกิจ
ตามที รับ รู ้กั น มาโดยตลอดว่ า เศรษฐกิ จ ไทยในช่ ว ง 2Q63 ถื อ เป็ น จุ ด ตําสุ ด และถู ก
คาดหมายว่าจะเห็นการกลับมาฟื นตัวในช่วง 2H63 แต่จากการทีมี ติดตามพัฒนาการ
จนถึงปั จจุบนั พบว่ายังมีอปุ สรรคต่อการฟื นตัวอยู่หลายประการ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
ํ กเข้ามากระตุน้ เศรษฐกิจ ขาด รมว.คลัง
ปั ญหาการเมืองทําให้ ขาดมาตรการทีมีนาหนั
และ ส่าสุด งบประมาณปี
ล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทนั ภายใน ต.ค. นับเป็ น
ความล่าช้าของงบประมาณเป็ นปี ที ต่อเนือง กันโดยในงบประมาณปี
พบว่าเกิด
เชือว่า น่าจะล่าช้าอยู่ในช่วง ความล่าช้าในการเบิกจ่ายราว เดือน ส่วนงบปี
เดือน ฝ่ ายวิจยั ได้ศึกษาการเปลียนแปลงของ SET Index ในช่วงทีงบประมาณเกิดความ
ล่าช้าพบว่าในช่วงของงบประมาณปี
ในช่วง เดือนแรกหลังมีข่าวเรืองความล่าช้า
SET Index ปรับตัวลดลงกว่า % โดยกลุ่มทีกระทบมากทีสุดเป็ นกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์
และ รับเหมาก่อสร้าง สําหรับประเด็นทีต้องติดตามจากนีไป จะให้นาหนั
ํ กกับสถานการณ์
การเมืองมากขึน คาด SET Index ผันผวนในทิศทางลง วันนีปรับพอร์ต โดยขายทํากําไร
DCC บางส่วน ( %) และย้ายเงินเข้าพักใน DIF หุน้ Top Pick เลือก BEM และ MCS
ผลตอบแทนราย Sector (ช่วง 1 เดือน)หลังมีประเด็นงบประมาณการเบิกจ่ายปี 2563
ล่าช้าออกไป

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-749.90
279.12
-1,148.71
1,619.49
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
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ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

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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Covid-19 ยังเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมตลาดและเศรษฐกิจ
การระบาดของไวรัส COVID- ทัวโลกยังดําเนินต่อ ล่าสุด จํานวนผูต้ ิดเชือเพิมขึนอีก
282,442 ราย สูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วันที 264,015 ราย ส่งผลให้ปัจจุบนั ทัวโลกมีผู้
ติดเชือสะสมกว่า 29.18 ล้านราย และหลายประเทศยังเผชิญการระบาดทีรุนแรงและมีการ
สัง Lockdown อาทิ
 อิสราเอลประกาศ Lockdown ทัวประเทศ ตังแต่วนั ที 18 ก.ย. – ต.ค. 2563 (3
สัปดาห์)หลังพบผูต้ ิดเชือวันละกว่า 3,000 ราย เป็ นเวลาหลายสัปดาห์
 เมียนมาร์ประกาศห้ามประชาชนเดินทางออกจากเมืองย่างกุง้ จนถึงวันที 1 ต.ค.
2563 เป็ นอย่างน้อย หลังจํานวนผูเ้ ชือสะสมในย่างกุง้ เพิมเป็ น 675 ราย เป็ นรอง
เพียงรัฐยะไข่ทีมีผตู้ ิดเชือสะสม 761 ราย
ขณะทีการพัฒนาวัคซีนล่าสุด เมือวันหยุดบริษัท AstraZeneca ประกาศกลับมาพัฒนา
วัคซีนต่ออีกครัง หลังจากทีชะลอไปชัวคราวเมือกลางสัปดาห์ทีผ่านมา เพราะตรวจพบ
อาการป่ วยในกลุม่ อาสาสมัคร เช่นเดียวกับ Pfizer ประกาศว่าวัคซีนของบริษัทจะสามารถ
ใช้ได้ทนั ภายในสินปี 2563 นี จากปั จจุบนั ทีวัคซีนของ Pfizer กําลังอยู่ในเฟสที 3
โดยรวมดูเ หมื อ ว่า ประเด็ น Covid-19 ยัง เป็ น ปั จ จัย กดดัน ภาพรวมตลาดหุ้น ไทย และ
เศรษฐกิจ แม้จะมีปัจจัยหนุนการพัฒนาวัคซีนข้างต้น

งบประมาณปี 64 ล่าช้า กระทบเม็ดเงินไม่มาก แต่ Sentiment ไม่ดี
กระแสข่าวประเด็นความล่าช้าการบังคับใช้ไม่ทนั ต.ค.ของงบประมาณปี
(ต.ค.
- ก.ย. ) วงเงิ น . ล้า นล้า นบาท(แบ่ ง เป็ น รายจ่ า ยประจํา ราว ล้า นล้า นบาท
ขณะทีรายจ่ายลงทุน . แสนล้านบาท, ขาดดุลงบประมาณอีกราว . แสนล้านบาท)
ในรอบนีสาเหตุความล่าช้า เกิ ดจาก อุปสรรคการพิจารณาในขันกรรมมาธิ การ โดย
ผลกระทบ ASPS คาดจะกระทบเฉพาะโครงการลงทุนก่อสร้างของรัฐทียังไม่มีการก่อหนี
ผูกผัน คาด Sentiment เชิงลบต่อ กลุ่มรับเหมา CK ITD STEC , กลุ่มนิคมอุคสหากรรม
AMATA WHA ขณะทีรายจ่ายประจํา และโครงการลงทุนทีก่อหนีผูกผันก่อนหน้าไปแล้ว
จะเบิกจ่ายได้ตามปกติ
ก็ล่าช้าเช่นกันและล่าช้ารวม
โดย ASPS พิจารณาในอดีตปี ทีแล้วงบประมาณปี
เดือน ซึงสาเหตุความล่าช้าเกิดจากการเลือกตัง และการจัดตังรัฐบาลทีมีอปุ สรรค ทําให้
กว่าจะเริมพิจารณางบประมาณ วาระที - คือ ช่วงเดือน ก.พ. และถึงจะเริมเบิกจ่าย
คือเดือน มี.ค. (ดังตาราง)
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Timeline ลำดับความล่าช้าของงบประมาณปี 2563

ทีมา: มติชนรายวัน

ผลกระทบทีเกิดขึนในรอบทีแล้ว หลักๆ คือ กระทบเศรษฐกิจสะท้อนจาก
 การเบิก จ่ายงบลงทุน ของรัฐบาลในงวด QFY63 หรือตรงกับปฎิทินเศรษฐกิจ
งวด 4Q62 พบว่าเม็ดเงินเบิกจ่ายเหลือเพียง . หมืนล้านบาท หรือเฉลียราว
. พันล้านบาท/เดือน (ถือว่าตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลังซึงปกติรฐั บาลจะเบิกจ่าย
ได้ราว . หมืนล้านบาท/ไตรมาส หรือเฉลียราว 3.2 หมืนล้านบาท/เดือน เมือ
เทียบกับรอบนี ASPS ประเมินว่าจะกระทบเม็ดเงินไม่ มากนัก เพราะรอบนี
ไม่ ไ ด้ล่ า ช้า เดื อ น เหมื อ นรอบที แล้ว โดยล่ า สุด รัฐ สภาอยู่ใ นขันตอนการ
พิจารณางบประมาณวาระที เบืองต้นคาด การเบิกจ่ายเม็ดเงิน จะล่าช้าราว
- เดือน หากอิงตัวเลขเม็ดเงินปี ทีแล้วทีหายไป ASPS คาดจะกระทบราว
หมืนล้านบาท/เดือน
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลย้อนหลังรายไตรมาส
ล้านบาท

งบประมาณปี 63 ล่าช า้
ผลจากการจัดตังรัฐบาลล่าช า้
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ทีมา: สศค., ASPS

โดยรวมทํา ให้ยัง คงมุม มองคาด GDP ปี
ที ติ ด ลบ . %yoy และปี
คาด
ขยายตัว .1% โดยหากมองไปช่วงทีเหลือของปี นี –ปี
ซึงฟื นตัวจากฐานทีตํา โดย
พิจารณาแรงขับเคลือนเศรษฐกิจไทยทัง การบริโภคครัวเรือนคาดชะลอตัว , การใช้จ่ายรัฐ
(G) และลงทุ น รัฐ ก็ ส ะดุ ด ระยะสันจากประเด็ น งบประมาณดัง กล่ า ว ขณะที ภาค
ต่างประเทศ อาทิ ส่งออก,นําเข้า และ ท่องเทียว คาดยังชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก
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มรสุมใหญ่ของ TASCO สิ่งที่กังวลกลายเป็นจริง
TASCO ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์วา่ US State Department ได้ขอให้ TASCO หยุด
ซือนํามันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาตังแต่เดือน พ.ย
เป็ นต้นไป และแจ้งเตือนว่า
TASCO อาจถูกควําบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกากรณีทีไม่ปฏิบตั ิตามข้อร้องขอ ทําให้
TASCO มีความจําเป็ นต้องทําการปิ ดโรงกลันในเมือง Kemaman ในประเทศมาเลเซียเป็ น
การชัวคราวจนกว่าการควําบาตรของสหรัฐต่อประเทศเวเนซูเอลาจะถูกยกเลิก
หรือ
TASCO สามารถจัดหานํามันดิบทดแทนนํามันดิบจากเวเนซูเอลาได้ โดยปั จจุบัน
TASCO มียอดขายยางมะตอยทีมาจากโรงการดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนครึงหนึงของ
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยทังหมดทีขายในแต่ละปี ประเด็นดังกล่าวจึงถือว่ามีนยั สําคัญ
อย่างมากต่อประมาณการกําไรในอนาคตของ TASCO เพราะนํามันดิบจากเวเนซูเอลา
เป็ นนํามันดิบเกือบทังหมดที TASCO ใช้เป็ นวัตถุดิบในการกลันยางมะตอย เพราะเป็ น
นํามันดิบทีให้ Yield ในการผลิตยางมะตอยสูงถึง - % อีกทังยังเป็ นการทําสัญญาซือ
ขายระยะยาวทีให้สว่ นลดสูง ดังนันหากสถานการณ์การปิ ดโรงกลันยืดเยือ TASCO
จะต้องเพิมสัดส่วนการซือยางมะตอยจากโรงกลันในภูมิภาคมาขายต่อ (Trading) จาก
ปั จจุบนั สัดส่วนอยู่ที % ไปเป็ น % หรือพยายามหาแหล่งนํามันดิบหนักจากประเทศ
อืนทีไม่ใช้ประเทศเวเนซูเอลาซึงจะมีตน้ ทุนทีสูงขึน และจะกระทบต่อ margin อย่าง
หลีกเลียงไม่ได้ โดยเช้ าวันนี TASCO จะมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์เพือชีแจงแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหา ฝ่ ายวิจัย แนะนําให้ หลีกเลียงการลงทุน เพราะประเด็น
ดังกล่าวถือว่ามีนัยสําคัญต่อประมาณการอย่างมาก
โดยฝ่ ายวิจัยจะปรับลด
ประมาณการกําไรและ Fair value ปี
ลงจากปั จจุบันที . บาท หลังได้ รับ
ข้ อมูลทีเพียงพอสําหรับการทบทวนประมาณการ

หลีกความผันผวน…หลบเข้าหุ้นแกร่งต่างชาติถือน้อย BEM MCS
ปั จจัยใหม่รอบด้านยังคงกดดันตลาดหุน้ ไทย ทังจากความกังวลต่อการระบาด COVID-19
ในประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศพม่าขยายพืนทีในการ Lockdown ไปยังเมืองหลวงย่าง
กุง้ ขณะทีประเทศไทยเองกลับมาพบผูต้ ิดเชือในประเทศอีกครัง
และยังมีประเด็นกดดันต่อเนืองจากความล่าช้าในการเลือนงบประมาณการเบิกจ่ายปี
ออกไป ดังนันฝ่ ายวิจยั จึงย้อนดูขอ้ มูลการเคลือนไหวของดัชนีในช่วง เดือน หลังมี
ประเด็นงบประมาณการเบิกจ่ายปี
อาจล่าช้าออกไป (กลางเดือน ก.ค. ) พบว่า
ภาพรวมกดดัน SET Index ปรับตัวลดลงถึง . % และถูกต่างชาติขายสุทธิกว่า . หมืน
ล้านบาท (***ช่วงนันมีประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีน สหรัฐ และการเกิด Inverted
Yield Curve ของตราสารหนีสหรัฐเข้ามาผสม***) แต่หากวิเคราะห์เป็ นราย Sector จะเห็น
ได้ชัดว่ากลุ่มหุน้ ทีได้รบั ผลกระทบหนักกว่ากลุ่มอืนๆ คือ กลุ่มรับเหมาก่อสร้างปรับตัว
ลดลง . %, และกลุ่มธ.พ.ลดลง . % เป็ นต้น เนืองจากความกังวลต่อของโครงการ
ภาครัฐ และการเดินหน้าของเศรฐกิจทีล่าช้าออกไป (รายละเอียดตามหัวข้อก่อนหน้า)
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ผลตอบแทนราย Sector (ช่วง 1 เดือน)หลังมีประเด็นงบประมาณการเบิกจ่ายปี 2563
ล่าช้าออกไป
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

สรุ ปคือ ฝ่ ายวิจัยประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณปี
น่ าจะเลือนออกไปไม่
เกิ น – เดื อ นเท่ า นั น ไม่ เ หมื อ นปี
ที ล่ า ช้ า ไปกว่ า เดื อ นครึ ง ดั ง นั น
ผลกระทบน่ าจะจํากัดและไม่ได้ รุนแรงเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ในช่วง
นี ระยะสั นแนะนํ า หลี ก เลี ยงหุ้ น ในกลุ่ ม รั บ เหมาก่ อสร้ า งออกไปก่ อน และเน้ น
ลงทุนหุ้นทีผลประกอบการแข็งแกร่ ง มีแรงขับเคลือนเฉพาะตัว และต่างชาติถือ
ครองน้ อย เพือลดความผันผวนจากแรงขายของต่างชาติ อย่าง SVI, DCC, MCS,
BEM, STGT และ DCC โดย Toppick ในวันนียังเลือก BEM, MCS
หุ้นเด่นต่างชาติถือน้อย + พื้นฐานแข็งแกร่ง
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%) Foreign Holding(%)
(11/09/2020)

SVI

ETRON

3.56

3.80

6.7%

12.02

2.43

2.41

DIF

ICT

14.70

N.A

N.A

N.A

7.10

7.18

DCC

CONMAT

2.50

2.85

13.9%

14.28

5.81

8.49

MCS

STEEL

13.40

17.70

32.1%

7.54

6.44

8.82

BEM

TRANS

8.95

10.00

11.7%

60.56

1.07

9.25

STGT

PERSON

68.25

100.00

46.5%

10.01

4.00

10.99

CRC

COMM

27.00

33.50

24.1%

142.64

0.28

12.81

SET Index

20.56

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

MCS(FV @ 17.70) ) ปั จจัยทางพืนฐานช่วงครึงหลังของปี ยงั หนุนให้ MCS เติบโตต่อเนือง
ได้ คาดจะเซ็นสัญญาเพิมขึนต่อเนืองอีก โครงการ จาก H ทีคว้างานแล้วกว่า .
หมื นตั น อี ก ทั งเตรี ย มส่ ง มอบงานใหญ่ High Margin พร้อ มกั น โครงการ ได้แ ก่
Toranomon และ Azabudai คาดหนุน Backlog เพิมขึนจากปั จจุบันทีมีงานรองรับถึงปี
แล้วที . หมืนตัน ซึงฝ่ ายวิจยั ฯอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการขึนอีกครัง หากเซ็น
สัญญางานใหม่อย่างเป็ นทางการ โดยราคาหุน้ ในปั จจุบันมี Upside สูงเกิน % และ
คาดหวัง Div Yield สูงถึง %ต่อปี
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BEM(FV @ 10.00) ได้ประโยชน์จากการเปิ ดเมืองเนืองจากรายได้เกือบทังหมดมาจาก
การเก็บค่าผ่านทางด่วน และค่าโดยสารรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีนาเงิ
ํ น ซึงตังแต่เดือน มิ.ย.
ทีมี การผ่อนคลายมาตราการส่งผลให้ป ริมาณ Traffic เร่งตัวกลับมาอย่างรวดเร็ว โดย
แนวโน้มกําไร Q63 เชือว่าจะได้เห็นการฟื นตัวรู ปแบบ V-Shape จากปริมาณผูใ้ ช้ทาง
ด่ ว นและรถไฟฟ้ า ที ฟื นตัว อย่ า งรวดเร็ว โดยปั จ จุบัน กลับ มาใกล้เ คี ย งระดับ ปกติ แ ล้ว
นอกจากนียังได้ผลบวกจากค่าตัดจําหน่ายทางด่วนทีลดลงจากปี ก่อนราว
ล้านบาท
ขณะทีมูลค่าทางพืนฐานปี อยู่ที บาท และมี Upside เพิมเติมราว บาท หากเป็ นผู้
ชนะโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ทีอยู่ระหว่างประมูล ซึงคาดว่าจะทราบผลปลายปี นี

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

