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17 กันยายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
Downside ของ คาดการณ์ GDP Growth โลกลดลงตามคาด และเริ่มเห็น
การปรับเพิ่มประมาณการ ขณะที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยยังจะต่ำต่อเนื่อง
ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ ดีต่อภาพรวม
แต่มีน้ำหนักต่อบริษัทจดทะเบียนไม่มาก ปรับพอร์ตโดย ลดน้ำหนัก CRC
และ BEM แล้วนำเงินเข้าลงทุนใน PTT หุ้น Top Pick เลือก PTT และ STGT

SET Index น่าจะพยายามทดสอบ 1300 จุด แต่คงผ่านยาก
Fed คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบียนโยบายน่าจะทรงตัวระดับตําอย่างน้อยไปจนถึงปี
ขณะทีการคาดการณ์เรือง GDP โดยภาพรวมของทัวโลกพบว่า Downside จํากัดลงชัดเจน
และกลับ เริมเห็ น การปรับ เพิ มประมาณการในหลายสํา นัก สํา หรับ ในประเทศ ศบศ.
เห็นชอบอัดฉีดเม็ดเงิน . หมืนล้านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่าน ช่องทาง คือ ) เพิมเงิน
ให้ผถู้ ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล้านคน
บาท/เดือน เป็ นระยะเวลา เดือน ใช้เงิน
รวม . หมืนล้านบาท และ ) โครงการคนละครึง ให้สิทธิแก่ประชาชนทีอายุเกิน ปี ขนึ
ไป จํานวน ล้านคน โดยจัดสรรวงเงินให้
บาท เบิกจ่ายได้วันละ
บาท ใช้
งบประมาณรวม หมืนล้านบาท อีกส่วนหนึงเป็ นมาตรการกระตุน้ อสังหาฯ โดยเปิ ด
โอกาสให้ต่างชาติสามารถซือ คอนโดมิเนียม หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้ ภายใต้
ข้อกําหนดห้ามจําหน่าย โอนฯ หรือ จํานอง ในช่วงระยะเวลา ปี เชือว่าจะช่วยระบายส
ต๊ อ กคอนโดฯ ในส่ ว นที เป็ น Freehold ได้ดี ขึ น คาด SET Index น่ า จะพยายามขึ นไป
ทดสอบบริเวณ
จุด แต่ยงั ไม่ผ่านได้ง่ายๆ พอร์ตการลงทุนให้ ลดนําหนัก CRC และ
BEM ลงอย่างละ % แล้วเข้าลงทุนใน PTT หุน้ Top Pick เลือก PTT และ STGT
GDP และอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ

1,293.48
7.30
52,709

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,184.29
-382.65
1,111.83
455.11
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ทีมา: Bloomberg

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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Downside สำหรับประมาณการ GDP Growth ลดลงชัดเจน
ดังที ASPS เคยนําเสนอใน Invest+ ฉบับเดือน ก.ย. 2563 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มผ่าน
จุ ด ตําสุ ด (Bottom out) ไปแล้ ว ในงวด 2Q63 ล่ า สุ ด เห็ น สั ญ ญาณชั ด เจนมากขึ น
Downside สําหรับประมาณการ GDP Growth โลกลดลง เพราะเห็นตังแต่ตน้ เดือน ก.ย.
คือ สํานักเศรษฐกิ จและธนาคารกลางสําคัญๆทัวโลกเริมทยอยปรับเพิมประมาณการ
(Revise Up) GDP ปี 2563 กันอย่างต่อเนือง (ดังตาราง) ถือเป็ นสัญญาณบวกต่อตลาด
หุน้ ทัวโลก
เดือน ก.ย.63 สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และธนาคารกลางปรับเพิ่มประมาณการ GDP

ทีมา: ASPS รวบรวม

ส่วนผลการประชุม Fed เมือวานนีเป็ นไปตามทีคาด คือ ยังคงอัตราดอกเบียตําที - . %
โดยมี ประเด็นสําคัญที Fed เผยมา คือ
1. อัตราดอกเบียจะยังตําอีกนานอย่างน้อย 4 ปี คือ ดอกเบียนโยบายคาดตํา
ถึงปี 2566) สะท้อนได้จาก Dot plot ดังรู ป ทังนี ASPS เปรียบเทียบกับ
ช่วงวิกฤกติ Subprime พบว่า Fed คงดอกเบียตําถึง 28 ไตรมาส หรือ ปี
(ดังรูป) อย่างไรก็ตาม จากการส่งสัญญาณคงดอกเบียตําทีชัดเจนของ Fed
ASPS ประเมินว่าจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีกดดันให้ Dollar Index มีแนวโน้ม
อ่อนค่าลงในระยะถัดไป ซึงจะเป็ นปั จจัยทีช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์
เช่น ทองคํา และนํามันดิบได้
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ

ทีมา: Fed, 17 ก.ย. 2563
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GDP และอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ

ทีมา: Bloomberg

2. ปรับเพิมคาดการณ์มมุ มองเศรษฐกิจสหรัฐดีขึนทัง GDP ปี
,เงินเฟ้อ
ปรับเพิมขึน และคาดอัตราการว่างงานสหรัฐจะลดลงอย่างต่อเนือง (ดัง
ตาราง)
ประมาณการ GDP, อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานสหรัฐ ของ Fed

ทีมา: Fed, 17 ก.ย. 2563

ราคาน้ำมันดิบขึ้นแรง 4% ปรับขึ้นต่อวันที่ 2 จาก Hurricane อีก
หลายลูก ดีต่อหุ้นน้ำมันชอบ PTT
ราคานํามันดิบโลกเมือวานนียังปรับขึนแรง โดยนํามัน Brent ขึนราว %ล่าสุดอยู่บริเวณ
. เหรียญฯ โดยปั จจัยหนุนหลักๆจาก
 ฝั ง Supply จากประเด็น .) วานนีรายงานสต็อคนํามันดิบจาก EIA ล่าสุด พลิก
กลับมาติดลบ . ล้านบาร์เรล(ดีกว่าทีตลาดคาด จะเพิมขึน . ล้านบาร์เรล
2.) พายุ Hurricane เกิ ด ขึนมาอย่ า งต่ อ เนื องอี ก ลูก โดยอาทิ ต ย์ก่ อ นหน้า
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Laura ต้น สัป ดาห์คื อ Sally และล่ า สุด เข้า มาใหม่ Teddy และ Vicky(ดัง รู ป )
กําลังพัดเข้ามาในแถวอ่าวเม็กซิโกซึงเป็ นแหล่งผลิตนํามันราว %ของการผลิต
นํามัน ทังหมดในสหรัฐ จะทํา ให้มีการทยอยปิ ด โรงนํามัน ส่งผลให้ Supply
นํามันหายไปช่วงสัน (*โดยปกติทกุ ปี ช่วงตลอดเดือน ก.ย. จะเป็ นฤดูกาลทีพายุ
Hurricane เข้าอ่าวเม็กซิโก)
ทิศทางพายุ Hurricane Sally, Teddy, Vicky ที่พัดเข้าชายฝั่ง Mexico

ทีมา: National Hurricane Center 16 ก.ย.

 ฝั ง Demandนํามัน มี ปั จ จัย หนุ น จากสัญ ญาณบวกจากการทยอยปรับ เพิ ม
คาดการณ์ GDP Growth ปี
ดังกล่าว แม้ปัจจัยกดดันยังคงมาจากการ
เร่งตัวผูต้ ิดเชือ Covid รายใหม่ทวโลกที
ั
ยังเพิมขึนเฉลีย แสนราย/วัน ล่าสุด ผู้
ติดเชือสะสมทัวโลกล่าสุดอยู่ที 30 ล้านคน
โดยรวมราคานํามันดิบทีปรับเพิมขึนแรงดังกล่าว ถือเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ กลุ่ม
พลัง งานที ยัง แนะนํา ซื อมี IVL(Buy: FV@B32) และ PTT(Buy: FV@B ) ซึงเลื อ กเป็ น
Toppicks ในวันนี โดยมีรายละเอียดทีน่าสนใจ ดังนี
PTT(FV @ . ) มุมมองเศรษฐกิจจากหลายสํานักฯทีดูดีขึน บวกกับประเด็นพายุทีเข้า
มาในชายฝั งเม็กซิโก หนุนให้ราคานํามันดิบในช่วงสันปรับตัวขึนมาเร็วและแรง ถือเป็ น
บวกต่อหุน้ นํามันอย่าง PTT ทีราคาหุน้ ยังไม่ตอบสนองเชิงบวกเท่าทีควร สะท้อนจากซึง
ในช่วง เดือนครึงทีผ่านมา ราคาหุน้ PTT ปรับตัวขึนน้อย และยัง Laggard กว่าราคา
นํามันดิบ (Brent Oil) ถึง % และยังได้ปัจจัยหนุนเสริมจาก ความคืบหน้า เรืองการนํา
บริษัทลูกอย่าง OR เข้าซือขายในตลาดฯ โดยวานนีทาง กลต.ได้อนุมตั ิคาํ ขออนุญาตเสนอ
ขายหุน้ ทีออกใหม่ของ OR เรียบร้อยแล้ว โดยมีจาํ นวนหุน้ ที IPO ไม่เกิน ,000,000,000
หุน้ คิดเป็ น % ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วหลัง IPO
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ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นเดือน 8 –ปัจจุบันของหุ้นในกลุ่มพลังงานและ Brent Oil

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

เม็ดเงิน 5.1 หมื่นล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจ รายใหญ่ได้ประโยชน์
จำกัด
วานนีทีประชุม ศบศ. เห็นชอบมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ส่วนก่อนทีจะเสนอให้ ครม.
อนุมตั ิ ก.ย.
หลักๆ คือ .)กระตุน้ การบริโภค วงเงินรวม 5.1 หมืนล้านบาท(ราว
0.46% ของ GDP ปี
) ระยะเวลาเริมในช่วง ต.ค. –ธ.ค. โดยมุ่งเน้นไปทีประชาชน
ฐานราก คือ
 โครงการคนละครึง วงเงิน 3 หมืนล้านบาท : รัฐจะร่วมจ่ายค่าสินค้า (Copayment) 50% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋ าตังค์ ไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน
3, บาท/คน ตลอดโครงการจํานวน 10 ล้านคน โดยสินค้าทีสามารถซือได้คือ
อาหาร, เครืองดืม และสินค้าทัวไป(ไม่ รวมล็อ ตเตอรี, เครืองดืมแอลกอฮอล์,
ยาสูบ และการบริการ) *หลักๆมุ่งไปทีร้านค้ารายย่อย อาทิ ร้านค้าทัวไป ร้านหมู
ปิ ง ไม่รวมร้านค้าทีจดทะเบียนนิติบคุ คล, ร้านสะดวกซือ - และร้านเฟรนไชส์
 เพิมวงเงิน Topup ให้ผ ู้ถ ือ บัต รสวัส ดิก ารแห่ง รัฐอีก
บาทเป็ น บาท/คน/เดือนรวม 14 ล้านคน วงเงินรวม 2.1 หมืนล้านบาท:
โดยรวมแม้มาตรการ “คนละครึง” ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ และร้านสะดวกซือจะไม่ได้
ประโยชน์ทางตรง แต่คาดว่าจะได้ประโยชน์ทางอ้อม และจะได้ประโยชฯโดยตรงจาก
วงเงินขสกมาตรการบัตรสวสัดิการของรัฐแทนมากว่า โดยรวมยังเป็ นบวกต่อ CPALL
(FV@B75.5)
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งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ 12 ส.ค.63- ปัจจุบัน
SMEs
เกษตรกร
ทองเที่ยว
สายการบิน

• สิ น เชื่ อ Soft loan ชวยเหลื อ SMEs ในกลุ ม รายย อย , ภาคท องเที่ ยว และ Supply chain วงเงิ น 1.14 แสนล านบาท
•ประกั นราคาสิ น ค า เกษตร ป 63/64 (ยาง, มั นสําปะหลั ง)
•ขยายสิ ท ธิ์ โ ครงการเราเที่ ย วด ว ยกั น : เพิ่มส วนลดคาที่ พัก 40% จํานวน 10 คืน/คน, ให เงิ นคืนคาตั๋วเครื่ องบิ น 2,000 บาท/คน,
เพิ่มคูปองอาหการสู งสุ ด 900 บาท/วัน , ให ขาราชการ พนั กงงานลางานวันธรรมดาเพิ่มไดอีก 2 วัน
•สิ นเชื่ อ Soft loan ชวยเหลื อ สายการบิ น วงเงิ น 2.4 หมื่ นล านบาท

• ขยายเวลามาตรการเยี ย วยาเกษตรกร ถึ ง 15 ก.ย.63 คือ จายเงิ นรอบเดียว 15,000 บาทย รวม 1.55 แสนคน เป นเงิ น 2.25
พันล านบาท

การบริ โภค
และลดคาใชจาย
ครั วเรื อน

ลงทุน
ภาษี
Covid-19
การเมือง

• ยกเว น ค า ผ า นทางมอเตอร เ วย หมายเลข 7 และ 9 ชวงหยุ ดยาว 4-7 ก.ย
• ส ง เสริ ม การจ า งงานเด็ ก จบใหม 2 แสนราย : รวม 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค63 -30 ก.ย.64รั ฐจะชวยจายเงิ นสมทบให กับ
ลู กจางเพื่อชวยนายจางไม เกิ น 50%ของคาจาง

• คนละครึ่ ง 15 ล านคน รวมวงเงิ น 3 หมื่ น ล านบาท ผ านแอปพลิ เคชั่น “เป าตัง” จับจายซื้อรายย อย ไม เกิ นคนละ 3,000 บาท และ
จํากั ดวงเงิ นตอวันไม เกิ น 100-200 บาท
• เพิ่ ม วงเงิ น Topupให แก ผู ถื อบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห งรั ฐ อี ก 5 00 บาทเป น 700-800 บาท/คน วงเงิ น 2.1 หมื่ นล านบาท:
• อนุ มัติงบกลาง 2,771ล านบาท ปรั บปรุ งความปลอดภัยถนน
• คง VAT ไวที่ 7% ตอไปอี ก 1 ป ถึ ง 30 ก.ย.
• อนุ มัติเงิ นกู สนั บสนุ นผลิ ตวัคซีน Covid-19 กั บ จุฬา , ม.Oxford 1 พันล านบาท
• ขยาย พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ นฯ อี ก 1 เดือน สิ้ นสุ ด ก.ย.63

ทีมา: ASPS รวบรวม



อี ก ทางหนึ ง คื อ มาตรการกระตุ้ น การลงทุ น จากต่ า งชาติ คื อ การเพิ ม
ประเภทคําขอเพือเข้ามาลงทุน ซืออาคารชุด ถือ เป็ นบวกต่อ หุ้น คอนโดที
มีส ัด ส่ว นลูก ค้าเป็ นชาวต่างชาติจ าํ นวนมาก ซึงการพิจารณาเพิมประเภทคํา
ขอเพือเข้ามาลงทุนซืออาคารชุดและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าที
กําหนด โดยห้ามจํานอง จําหน่าย โอน ภายในระยะเวลา ปี รวมทังยกเว้น
หลักเกณฑ์การกําหนดระยะเวลาการพํานักในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อน
ยืนคําขอ ประเด็นดังกล่าวถือเป็ นบวกต่อหุน้ อสังหาฯ โดยเฉพาะกลุ่มคอนโด ซึง
ปกติมีลกู ค้าชาวต่างชาติราว – % ของความต้องการรวม ดังนันเป็ นการ
เพิมโดอกาสให้ลกู ค้าชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในอสังหาฯไทยน่าจะช่วยระบาย
สต็อกคอนโดทีสร้างเสร็จพร้อมโอน ซึงมูลค่ารวมกันกว่า แสนล้านบาท โดย
หุ้นทีได้ ประโยชน์จากประเด็นดังกล่ าวขึนไปอีกระดับน่ าจะเป็ นบริษัทมี
สั ดส่ วนลูกค้ าเป็ นชาวต่ างชาติจํานวนมาก อาทิ NOBLE สะท้ อนได้ จาก
ช่วงครึงปี แรกมีสัดส่วน Presale เป็ นลูกค้ าต่างชาติกว่า % เป็ นต้น

ราคา SAWAD-W2 ตามสมมุติฐานทางทฤษฎี ที่เริ่มซื้อขายวันนี้
วันเริมซือขาย - 17 ก.ย.
จํานวนวอร์แรนท์คงเหลือ (หน่วย) - 54,923,477
อัตราใช้สิทธิ (วอร์แรนท์ : หุน้ สามัญ) - 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท) - 100
อายุคงเหลือ (ปี ) - 5
วันใช้สิทธิครังแรก - ก.พ.
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วันใช้สิทธิครังสุดท้าย ราคาหุ้ น SAWAD
47.75
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
49.75

ส.ค. 8
ราคา SAWAD-W2 ตามทฤษฎี
6 เดื อน
15.25
15.38
15.51
15.63
15.76
15.89
16.01
16.14
16.27

Volatility*
12 เดื อน
11.67
11.78
11.89
12.00
12.11
12.22
12.33
12.44
12.55

18 เดื อน
9.62
9.72
9.82
9.91
10.01
10.11
10.21
10.31
10.41
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Volatility 12 เดือน = 65%, 18 เดือน = %, 6 เดือน = 70%
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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