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21 กันยายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านไปได้ดี น่าจะทำให้ SET Index ดีดตัวกลับ
ขึ้นมาแต่ยังไม่น่าจะผ่านบริเวณ 1300 จุด ประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้
เป็นเรื่องการประชุม กนง. และตัวเลขการส่งออก แนะนำ Selective Buy
เลือก DOHOME, NOBLE และ PTT เป็น Top Pick พอร์ตการลงทุน ขาย
CRC และ AP สลับเข้า DOHOME , NOBLE และส่วนหนึ่งพักใน DIF

SET Index น่ า จะฟื ้ น แต่ ย ั ง ไม่ เ กิ น 1300 จุ ด ... Selective Buy

ภาพรวมการชุมนุมทางการเมืองวันเสาร์ทีผ่านมาผ่านไปด้วยดี แต่ก็ถือเป็ นเพียงยกที
ของการชุมนุม โดยน่าจะเห็นการนัดชุมนุมต่อเนือง ซึงก็จะทําให้สถานการณ์การเมื อ ง
จุด สําหรับประเด็น
ยังคงร้อนแรง ประเมินว่า SET Index น่าจะดีดตัวขึนมาบริเวณ
อืนช่วงสัปดาห์นียังไม่ต่างจากเดิมมากนัก เริมจากราคานํามันทียังน่าจะสามารถทรงตัวใน
ระดับสูงได้ต่อเนืองในช่วงฤดูกาลมรสุม ทําให้หนุ้ ในกลุม่ พลังงานอย่าง PTT น่าสนใจ ส่วน
ในช่วงกลางสัปดาห์นีจะม่การประชุม กนง. คาดว่าจะคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ตามเดิม
และยังมีการประกาศตัวเลขการส่งออก - นําเข้า ซึงคาดว่าจะหดตัวรุนแรงต่อเนือง กลยุทธ์
การลงทุนกําหนดในลักษณะ Selective Buy โดยเลือกหุน้ ทีมีจุดเด่นเฉพาะตัวสนับสนุน
Top Pick วัน นีเลือ ก DOHOME ซึงคาดว่าผลประกอบการ 3Q63 โดดเด่นและยังได้รบั
ประโยชน์หลังผ่านเหตุการณ์นาท่
ํ วมในต่างจังหวัด, NOBLE ซึง Valuation ตํามากจนให้
Dividend Yield สูง ที สุด ในตลาดหุ้น ไทย ตามด้ว ย PTT ด้ว ยเหตุผ ลเรื องราคานํามั น
ดังกล่าวข้างต้น พอร์ตการลงทุนปรับโดยขาย CRC และสลับเข้า DOHOME ด้วยนําหนัก
10% และขาย AP นําหนัก % สลับเข้าลงทุนเพิมใน NOBLE 5% อีก % พักใน DIF
ทิศทางพายุ และ Hurricane ที่พัดเข้าชายฝั่ง Mexico
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นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,183.31
588.46
-491.55
1,086.40

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ทีมา: National Hurricane Center 21 ก.ย.

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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ฤดูมรสุม ยังน่าจะป็นผลดีต่อราคาน้ำมันต่อเนื่อง
ราคานํามัน ดิ บ โลกสัป ดาห์ทีแล้ว อิ ง Brent ปรับ ขึนมาราว % ล่า สุด ยัง แกว่ง ตัว สูง
บริเวณ . เหรียญฯ โดยเชือว่าปั จจัยหนุนราคานํามันในช่วงสันๆ หลักคือ ฝัง Supply
 ภัยธรรมชาติ(Hurricane, พายุ) ยังคงมีหลายลูก (ดังรูป ลูกใหม่คือ BETA ) ทีพัด
เข้า บริเ วณอ่ า วเม็ ก ซิ โ กซึงเป็ น แหล่ ง ผลิ ต นํามัน ราว 17%ของการผลิ ต นํามัน
ทังหมดในสหรัฐ ทําให้มีการปิ ดโรงนํามัน **ช่วงตลอดเดือน ก.ย. จะเป็ นฤดูกาล
พายุ Hurricane เข้าอ่าวเม็กซิโก
ทิศทางพายุ และ Hurricane ที่พัดเข้าชายฝั่ง Mexico

ทีมา: National Hurricane Center 21 ก.ย.

ฝั ง Demand เชื อว่ า ยัง มี ปั จ จัย หนุน จากกระแสพัฒ นาการ Vaccine Covid-19 ที ยัง มี
อย่างต่อเนือง , เศรษฐกิจโลกเห็นสัญญาณฟื นตัวสะท้อนจาก PMI ภาคการผลิตของ
สหรัฐและจี น ล่าสุด เดือน ส.ค. ยื นที . จุด (PMI เกิ น จุด บ่งชีว่าภาคการผลิ ต
ขยายตัว)
ความคืบหน้า Vaccine Covid-19

ทีมา: New York Times 21 ก.ย.

อีกปั จจัยหนุน คือ Dollar Index ยังแกว่งตัวอยู่ทิศทางอ่อนค่า นับตังแต่ตน้ ปี (ytd) อ่อน
ค่าราว % ล่าสุดอยู่ที . จุด เชือว่าปั จจัยกดดัน Dollar อ่อนค่าในระยะสันหลักยังคง
มาจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจการคลังสหรัฐยังไม่ผ่าน ส่วนระยะยาว คือ การที Fed
ส่งสัญคงดอกเบียนโยบายอยู่ในระดับตําไปจนถึงปี 2023
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โดยรวมราคานํามันดิบทีปรับเพิมขึนแรงดังกล่าว ถือเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ กลุ่ม
พลังงานทียังแนะนําซือมี IVL(Buy: FV@B32) และ PTT(Buy: FV@B41)

กลางสัปดาห์นี้ ติดตามการประชุม กนง. และ ตัวเลขส่งออก
ในประเทศ ASPS ให้นาหนั
ํ ก 3 ประเด็นสําคัญ คือ
 การพิ จ ารณาร่า ง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 ดูเ หมื อ นว่า มี ค วามชัด เจนขึน
เรือยๆ คาดกรอบเวลาจะไม่ล่าช้ามากนัก หรือ ล่าช้าราว อาทิตย์ – เดือน
ล่าสุด ปลายสัปดาห์ทีผ่านมาสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ลงมติอเห็นชอบงบประมาณ
วารที - เป็ น ทีเรียบร้อ ยแล้ว ขันถัด ไปคื อ วัน นี 21-22 ก.ย.63 วุฒิ ส ภาจะ
พิจารณา หากไม่ติดอุปสรรคคาดจะนําขึนทูลเกล้า ในลําดับต่อไป
อย่างไรก็ตามหลังงบประมาณอาจจะไม่ล่าช้ากว่ามากกว่าคาดดังกล่าว ล่าสุด
เห็นสัญญาณรัฐบาลผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน อ้างอิง จาก นสพ.
กรุ ง เทพธุ ร กิ จ ก.ย.เผย นายไพริ น ทร์ ชู โ ชติ ถ าวร ที ปรึ ก ษาเศรษฐกิ จ
นายกรัฐมนตรีเสนอให้เร่งรัดลงทุนโครงกาโครงสร้างพืนฐานวงเงินรวม 1.2 ล้าน
ล้านบาท เช่น โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี วงเงิน 8.05
หมืนล้านบาท, รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซือ-รังสิต และบางซือ-ตลิงชัน วงเงิน 2.83
หมืนล้านบาท เป็ นต้น
 22 ก.ย. ครม.จะพิจารณาอนุมตั ิมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจที ศบศ. เห็นชอบไป
เมือกลางสัปดาห์ทีผ่านมา เช่น โครงการคนละครึง, มาตรการเพิมวงเงินในบัตร
สวัสดิการ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากต่างชาติ โดย
เมือโครงการอนุมตั ิ คาดจะเป็ น Sentiment บวกต่อกลุ่มค้าปลีก (CPALL) และ
กลุม่ อสังหาฯ (NOBLE)
 23 ก.ย. รายงานการส่งออก & การนําเข้าของไทย Consensus คาดส่งออกจะ
หดตัวราว -17.8%yoy ส่วนการนําเข้าหดตัว – 23.2%yoy และหากพิจารณาการ
นําเข้าของประเทศคู่คา้ สําคัญของไทย (สัดส่วนเกือบ 40% ของการส่งออกรวม
ของไทย) ในเดือน ส.ค. 2563 หดตัวเฉลีย -12.3%yoy เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับตลาดทีคาด -17.8% และในวันเดียวกัน การประชุม กนง. Consensus ใน
ตลาดคาด 100% ว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบียนโยบายที 0.5% สอดคล้องกับ
Bond Yield 1 ปี ของไทยที ปั จ จุ บั น อยู่ ที ระดั บ 0.51% อย่ า งไรก็ ต าม ASPS
ประเมินว่า กนง. น่าจะมีโอกาสลดอัตราดอกเบียได้อีก 1 ครัง ราว 0.25% ในช่วง
ปลายปี เนืองจากเศรษฐกิจไทยเผชิญความเสียงจากการอนุมัติงบประมาณปี
2564 ล่าช้า รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยเฉพาะการชุมนุมในวันที
24 ก.ย. และ 14 ต.ค. 2563 ซึงอาจเป็ นความเสียงต่อเศรษฐกิ จไทยในระยะ
ต่อไป
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จับตาคำตัดสินศาลอุธรณ์คดี TPIPL ทำเหมืองแร่นอกเขตประทาน
บัตรพรุ่งนี้
จากกรณีที TPIPL ถูกกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่เป็ นโจทก์ยืนฟ้องคดีทาํ
เหมื อ งแร่ น อกเขตประทานบัต ร โดยวัน ที ส.ค.
ศาลแพ่ ง ได้พิ พ ากษาในคดี
หมายเลขดําที สว. /
ให้ TPIPL ต้องนําแร่หินปูนเพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จาํ นวน
. ล้านตัน ไปถมกลับคืนยังพืนทีเดิมทีเอาแร่ไป หรือให้ชาํ ระค่าเสียหายจํานวน ,603
ล้านบาท พร้อมดอกเบีย . % นับแต่วันที ส.ค.
นัน ทาง TPIPL ได้ยืนอุธรณ์
คัดค้านคําพิพากษา และยืนคําร้องขอทุเลาการบังคับคดี โดยศาลนัดฟั งคําพิพากษา และ/
หรือคําสังของศาลอุธรณ์ ในวันพรุ ่งนี ก.ย
ถือเป็ นประเด็นสําคัญทีต้องติดตาม
เนืองจากคําพิพากษาดังกล่าวอาจถูกตีความขยายผลไปสูค่ ดีความอืนๆทีคล้ายคลึงกัน ซึง
TPIPL ถูกฟ้องร้องรวม คดี ดังตารางด้านล่าง
สรุปคดีความทีเ่ กี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ผดิ เงื่อนไขในเขตประทานบัตรที่ TPIPL
แพ้ในศาลชั้นต้น

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั เอเชียพลัส รวบรวม

ฝ่ ายวิจยั ไม่สามารถคาดการณ์คาํ ตัดสินของศาลอุธรณ์ได้ หากศาลอุธรณ์พิพากษายืนตาม
ศาลชันต้น จะส่งผลกระทบเชิงลบทางจิตวิทยาต่อราคาหุน้ แม้ว่า TPIPL ยังไม่จาํ เป็ นต้อง
ตังสํารองหนีค่าปรับในงบการเงินทันที เพราะสามารถใช้สิทธิยืนฎีกา และมีทางเลือกทีจะ
ชดเชยความเสียหายด้วยการนําแร่หินปูนไปถมคืนพืนที ซึง TPIPL ยังมีสาํ รองแร่หินปูน
และแร่หินดินดานในพืนทีประทานบัตรของตนเองถึง 1,052 ล้านตัน และ 266 ล้านตัน
ตามลําดับ โดยประเมินค่าใช้จ่ายในการนําแร่หินปูนและหินดินดานไปถมคืนพืนทีหากถูก
ตัดสินให้แพ้ทกุ คดีเพียง 600-800 ล้านบาท เท่านัน แต่หากศาลพิพากษาในทางตรงข้าม
คือตัดสินว่า TPIPL ไม่ได้กระทําผิดตามฟ้องก็จะส่งผลบวกต่อราคาหุน้ ทังนีมีโอกาสทีศาล
อุธรณ์จะเลือนนัดฟั งคําสังออกไปอีกก็ได้หากสํานวนคดียงั ไม่ถกู ส่งลงมาเนืองจากเป็ นคดี
ทีมีความซับซ้อนและมีทนุ ทรัพย์สงู ฝ่ ายวิจยั ประเมิน FV ภายใต้วิธี Sum of the part โดย
มีการ Adjust ความเสียงเพิมเติมด้วยการหักเงินค่าปรับจากคดีความทีแพ้ในศาลชันต้น
บนเงือนไขทีสูงทีสุดบนหลักอนุรกั ษ์นิยม จะให้ราคาเหมาะสม 1.77 บาท
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เน้นพื้นฐานดี ราคาย่อจนน่าซื้อสะสม NOBLE, PTT, DOHOME
ประเด็นการเมืองยังร้อนแรง ถึงแม้จะผ่านการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาไปแล้ว แต่ยงั มีการ
จัดการชุมนุมอี ก ในช่ ว งปลายสัป ดาห์นี และช่ ว งกลางเดื อ น ต.ค. ซึงความไม่ แ น่ น อน
ดังกล่าว เป็ นส่วนหนึงทีกดดันให้ตลาดหุน้ ปรับขึนได้ยาก
นอกจากนีช่วงเดือน ก.ย. – ต.ค. มักเป็ นช่วงฤดูมรสุม ทังฝั งทวีปอเมริกาใต้ เผชิญกับพายุ
เฮอริเคน Teddy Beta และ Wilfred ทีทยอยพัดเข้ามาอ่าวแม็กซิโก ทําให้โรงนํามันในแถบ
นัน (กําลังผลิต % ของสหรัฐ) ต้องหยุดผลิตชัวคราว ถือเป็ นบวกต่อหุน้ นํามัน รวมถึง
ประเทศไทยยังเผชิญกับผลกระทบจากฤดูมรสุม ทําให้เกิดนําท่วมในบางแห่ง
ดังนั นกลยุทธ์แนะนําสะสมหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ งราคาย่ อตัวลงจนน่ าซือ NOBLE
(P/E ตํา, ปั นผลสูง กว่ากลุ่มอยู่มาก) และหุ้นทีมีแรงบวกเฉพาะตัวในช่วงฤดูมรสุม
PTT (ราคานํามันขึน), DOHOME (Sentiment ทีดีต่อหุ้นวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ าง)
PTT(FV @ . ) ราคานํามันดิบในช่วงสันปรับตัวขึนมาเร็วและแรง จากประเด็นพายุที
เข้ามาในชายฝั งเม็กซิโก ถือเป็ นบวกต่อหุน้ นํามันอย่าง PTT ทีราคาหุน้ ยังไม่ตอบสนองเชิง
บวกเท่าทีควร และยังได้ปัจจัยหนุนเสริมจากความคืบหน้า เรืองการนําบริษัทลูกอย่าง OR
เข้าซือขายในตลาดฯ ซึงช่วยเพิมสีสนั ให้กบั PTT อีกหนึงแรง
NOBLE(FV @ 22.70) พัฒนาการเชิงบวกทีมีการเปลียนแปลงเด่นชัด หลังปรับโครงสร้าง
ผูถ้ ือหุน้ ตังแต่ปี
ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในอนาคต ผ่านกลยุทธ์ขยาย
ฐานลูกค้าต่างชาติ และเพิมพอร์ตสินค้าราคาตํากว่า ล้านบาท เพือครอบคลุมทุกตลาด
คาดแนวโน้ม H63 มีกาํ ไรปกติ พันล้าน และผลักดันกําไรปกติปีนี . พันล้านบาท
ก่อนเพิมเป็ น . พันล้านบาท ในเชิง Valuation ทีมี PER63Fตําเพียง - เท่า และ Div
Yield สูงสุดในกลุม่ ฯกว่า % ต่อปี
DOHOME(FV64 @ 15.00) ท่ า มกลางภาพรวมกลุ่ม ค้า ปลี กยัง ฟื นตัว ค่อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
หากพิจารณาจากยอดขายสาขาเดิม (SSSG) อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามของฝ่ าย
วิจยั พบว่า มี DOHOME ทีฟื นตัวหลัง COVID-19 เป็ นบวกอย่างต่อเนือง และเชือว่างวด
3Q63 จะโดดเด่นสุดในกลุ่มฯ สะท้อนจาก 1) ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) 3Q63 QTD ที
เติบโตสูงราว 12%yoy หากไม่รวมผลฐานตํา (นําท่วมสาขาอุบลก.ย.62) คาด SSSG ยัง
สูง 7.5% จากทังยอดขายค้าปลีก – ค้าส่ง (อย่างละ 50% ของยอดขาย) และ 2) Gross
margin จะกลับ มาขยายตัว หลัง ยอดขายปลี กหน้า ร้า นฟื นตัว หนุนการผลักดัน สิ น ค้า
Private Brand โดยเฉพาะสินค้าปรับปรุ งและตกแต่งบ้านทีมี มาร์จินสูง นอกจากนี อีก
พัฒนาการทีฝ่ ายวิจัยชืนชอบ คือ ล่าสุด DOHOME มีการเปิ ดสาขาใหญ่ 1 แห่ง (เดือน
ก.ค.63) ซึงปั จจุบนั สร้างกําไรได้แล้วในเพียง 1.5 เดือน เร็วกว่าเป้าบริษัททีภายใน 4 เดือน
สะท้อนความสําเร็จรู ปแบบสาขา + กลยุทธ์ ทังความครอบคลุมสินค้า + ราคา ทีตอบ
โจทย์ผบู้ ริโภค ช่วยให้สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งโดยรอบได้ ทังกลุ่มร้านค้า
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ดังเดิ ม และโมเดิ รน์ เทรด สะท้อ นจากทีมี ส าขาคู่แ ข่ ง ทัง HMPRO, GLOBAL, ไทวัส ดุ
(CRC) รายล้อม สอดคล้องกับทีฝ่ ายวิจยั เคยนําเสนอ จึงปรับเพิมคําแนะนําเป็ น ซือ โดย
ปรับใช้มลู ค่าพืนฐานปี 2564 ที 15 บาท
Valuation หุ้น Top picks วันนี้
Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(18/09/2020)

Company

Sector

NOBLE

PROP

13.80

22.70

DOHOME

COMM

12.90

15.00

16.3%

PTT

ENERG

35.25

41.00

16.3%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
*DOHOME ใช้มลู ค่าทางพืนฐานปี

64.5%

ที

3.73

PE ตํา + ปั นผลสูงเมือเทียบกับกลุ่ม ฯ

38.23

1.18

23.61

2.84

เตบ
ิ โตเด่นสุดในกลุ่ม ฯ + หุ ้นเด่นในฤดูม รสุม
Laggard ราคานํามันดบ
ิ อยู่ม าก

บาท

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

หมายเหตุ

15.94

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

