กลยุทธ์การลงทุน

24 กันยายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ภาพรวมเศรษฐกิจสอดคล้องกับแนวทางที่ฝ่ายวิจัยนำเสนอคือ Downside
จำกัด คาด SET Index ผันผวนในทิศทางลง ซึ่งจะส่งผลทำให้หุ้น Market
Cap เล็กมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้น Market Cap ใหญ่ วาน
นี้พอร์ตจำลองได้ Cut loss PTT และ CPF พักเงินใน DIF 10% ลงทุนเพิ่ม
ใน THCOM และ INSET หุ้น Top Pick เลือก INSET, THCOM และ NOBLE

ช่วงนี้หุ้น เล็ก น่าจะ Perform ดีกว่าหุ้นใหญ่
กนง. คงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ที . % พร้อมกับปรับประมาณการ GDP ปี
จาก
เดิมคาด - . % มาเป็ น - . % สอดคล้องกับความเห็นของฝ่ ายวิจยั ทีเชือว่า Downside
ของเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ทีจํากัด สําหรับตัวเลขการส่งออกเดือน ส.ค. พบว่า - . %
ดีกว่าทีคาด ทําให้มีความเป็ นไปได้ทีประมาณการ GDP Growth ปี
ทีฝ่ ายวิจยั คาด
ไว้ที - . % อาจเป็ นตัวเลขทีมองในเชิงลบมากเกินไป สําหรับประเด็นอืนวันนี ฝ่ ายวิจัย
นําเสนอเรืองผลกระทบจากการที SCGP จะทํา IPO และเข้าทําการซือขายใน SET ช่วง
เดือน ต.ค.
เบืองต้นประเมินว่า Market Cap ทีจะเข้ามาในตลาดอยู่ทีราว .4-1.5
แสนล้านบาท ติดอยู่ใน อันดับแรกของบริษัททีมี Market Cap ใหญ่ทีสุด (อันดับที
ในปั จจุบนั ได้แก่ BJC ราว 1.4 แสนล้านบาท) เข้าเกณฑ์ทีจะถูกคํานวนเป็ น SET50 แบบ
Fast Track ซึงจะทําให้มีหุน้ ทีหลุดจาก SET50 คาดว่าจะเป็ น TCAP นอกจากนีน่าจะมี
แรงขายหุน้ ขนาดใหญ่ออกมาเพือปรับนําหนักการลงทุน พอร์ตจําลองวานนีมีการขายหุน้
PTT และ CPF ออกไป (Cut Loss) ได้เม็ดเงิน % ให้เกลียเข้าลงทุนใน THCOM 10%,
INSET 5% และพักใน DIF 10% ส่วน Top Pick เลือก INSET, NOBLE และ THCOM
Consensus คาดการณ์ GDP ปี 2563-2564 ของไทย
Consensus GDP Growth 63F

%yoy

Consensus GDP Growth 64F

4.5%
4
2

1,264.01
-3.62
50,707

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-903.14
192.06
-575.75
1,286.84
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

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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การแข่งกันระหว่าง COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น และ Vaccine ที่คืบหน้า
แม้สถานการระบาดไวรัส COVID-19 ยังต้องติดตามอีกครัง ภายหลังจํานวนผูต้ ิดเชือราย
ใหม่ในหลายประเทศเพิมขึน ในยุโรป และเอเซียยังเพิมขึน แต่ ประเด็นการพัฒนาวัคซีน
COVID-19 ล่าสุดคืบหน้าเช่นกัน ภายหลังบริษัท Johnson & Johnson (ผูผ้ ลิตยา และ
สิ น ค้า อุป โภคบริโ ภค รายใหญ่ สัญ ชาติ สหรัฐ ) เข้า สู่การทดลองวัคซี น ในเฟสที 3 (เฟส
สุดท้าย) ส่งผลให้ปัจจุบนั มีบริษัททีพัฒนาอยู่ในเฟส 3 จํานวน 10 บริษัท เช่น Moderna,
Pfizer, AstraZeneca และ Johnson & Johnson
ในภาพรวม ASPS มองการระบาดของ COVID-19 เป็ นเสมื อ นการแข่ ง ขัน กัน ระหว่ า ง
จํานวนผูต้ ิดเชือ กับความเร็วในการพัฒนาวัคซีน ซึงต้องให้นาหนั
ํ กว่าความเร็วการพัฒนา
วัคซีนจะสามารถไล่ตามจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ทีเพิมขึนได้หรือไม่
ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน COVID-19

ทีมา: New York Time, 24 ก.ย. 2563

ขณะที ตลาดการเงิน Dollar Index ยังเดินหน้าแข็งค่าต่อเนือง โดยวานนีแข็งค่าอีก 0.43%
ส่งผลให้ตงแต่
ั ตน้ สัปดาห์ Dollar Index แข็งค่าถึง 1.6%wtd สาเหตุสาํ คัญมาจากการนาย
Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กล่าวให้การต่อคองเกรส โดยระบุว่า
เศรษฐกิจสหรัฐยังต้องการแรงหนุนจากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายการ
คลัง ซึงสอดคล้องกับมุมมองของนาย Steven Mnuchin รัฐมนตรีคลังสหรัฐทีเน้นยําว่า
รัฐบาลสหรัฐกําลังผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทางการคลังเพิมเติม
Dollar Index ทีแข็งค่าข้างต้น เป็ นปั จัยสําคัญทีกดดันราคาสินค้าโภคภัฑน์ เช่น ทองคํา
และนํามันดิบ โดยราคาทองคําลดลงอีก . % ส่วนราคานํามันเพิมขึนเล็กน้อย 0.1% จาก
การรายงานสต็อคนํามันดิบของ EIA ลดลงต่อเป็ นสัปดาห์ที 2

ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ตอกย้ำ Downside เศรษฐกิจจำกัด
ดังที ASPS นําเสนอใน Invest+เดือน ก.ย. แล้วว่า Downside การปรับลด World GDP ปี
จํากัด โดยตลอดเดือน ก.ย. ASPS เห็นธนาคารกลางและสํานักเศรษฐกิจหลายที
(ECB, Fed, OECD) ทยอย Upgrade คาดการณ์มุม มองเศรษฐกิ จ (GDP) ปี
ขึน
หรือ คาดติดลบน้อยลงจากคาดการณ์เดิม (ดังรูป) เป็ นการตอกยํา Downside เศรษฐกิจปี
คาดจํากัดหรือจะไม่เห็นการปรับลงแล้ว
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สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจที่ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2563

ทีมา: ASPS รวบรวม

เช่นเดียวกับเศรษฐกิจไทยเห็นหลายสํานัก(ม.หอการค้า ฯลฯ) ทยอย Upgrade GDP ทังปี
เช่นกัน ปั จจุบนั Consensus คาดเฉลีย -7.3%yoy VS. ASPS ยังคงมุมมองคาด 8.4%yoy (เที ยบกับ วิ ก ฤตต้มยํา กุ้ง ปี
Real GDP ไทย - . % และ - . %
คือ คาดเหลือ
ตามลําดับ) และล่าสุด เมือวานนีการประชุม กนง. ปรับเพิม GDP ปี
-7.8%yoy(รอบมิ.ย.
คาด - . %) จากมุมมองส่งออกดีขนึ คือคาดเหลือ - . % (จาก
เดิมคาด - . %)
ส่ ว นแนวโน้ม เศรษฐกิ จ ปี
ธปท. คาดโตลดลงเหลื อ . %yoy จากเดิ ม %
(Consensus คาดเฉลีย 4.5%yoy) หลักๆเป็ นผลจาก กนง. คาดว่านักท่องเทียวต่างชาติ
ยังไม่ฟืนตัว สะท้อนจากการปรับลดคาดจํานวนนักท่องเทียวทังปี เหลือ ล้านคน
หมายถึงคาดต่างชาติเข้าไทย . แสนคน/เดือนหรือ . หมืนคน/วัน (จากเดิมคาด .
ล้า นคนในปี ) ภาคท่ อ งเที ยวที มี สัด ส่ ว นราว %GDP ซึงกระทบต่ อ การบริ โ ภค
ครัวเรือนและการลงทุนเอกชนปี
โดยรวมทําให้ ASPS ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี
เผชิญความท้าทายอย่างมากจากประเด็นดังกล่าว
Consensus คาดการณ์ GDP ปี 2563-2564
Consensus GDP Growth 63F
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ประมาณการ GDP ปี 2563-2564
ASPS

ธปท. (ใหม่)

ธปท. (เดิม)

2560A 2561A 2562A 1H2563A 2563F

2564F

2563F

2564F

2563F

GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1%

2.4%

-7.0%

-8.4%

4.1%

-7.8%

3.6%

-8.1%

2564F
5.0%

การบริโภคครัวเรือน (C)

3.2% 4.6%

4.5%

-2.1%

-3.5%

2.2%

-3.5%

2.0%

-3.6%

2.5%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9%

2.8%

-10.2%

-10.0%

4.5%

-11.4%

4.2%

-13.0%

5.6%

ลงทุนภาครัฐ

-1.2% 3.3%

0.2%

1.2%

2.0%

10.0%

8.8%

11.4%

5.8%

14.1%

การบริโภคภาครัฐ(G)

0.5% 1.8%

1.4%

-0.7%

2.5%

2.0%

3.4%

5.1%

3.8%

3.1%

การส่งออกX(ดอลลาร์)

10.0% 7.5% -3.2%

-7.8%

-13.7%

3.5%

-8.2%

4.5%

-10.3%

4.5%

การนําเข้า M(ดอลลาร์)

14.7% 13.7% -5.4%

-12.2%

-15.0%

3.0%

-13.7%

4.4%

-16.2%

4.1%

อัตราแลกเปลียน(บาท/ดอลลาร์)

34

33

31.1

31.4

31

31

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ราคานํามันดิบ(เหรียญ/บาร์เรล)

55

65

61.66

42.6

40.0

45.0

37.0

46.0

n.a.

37.0

ทีมา: ผลการประชุม กนง. 23 ก.ย. 2563, ASPS

กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย แต่ไม่ได้ปิดทางสำหรับปรับลดในอนาคต
ผลการประชุม กนง. เมือวานนี ประเด็นเรืองดอกเบียฯ เป็ นไปตามทีคาด คือ มติเอกฉันท์
คงอัตราดอกเบียนโยบายที . %(ตําสุดเป็ นประวัติการณ์) อย่างไรก็ตาม กนง. ยังเหลือ
การประชุมอีก ครัง ได้แก่ พ.ย. และ 23 ธ.ค.
ซึง ASPS ยังคาดว่า กนง.มี
โอกาสลดอัต ราดอกเบี ยได้อี ก 1 ครัง ราว . % เนื องจากแนวโน้ม เศรษฐกิ จ ไทย
4Q2563 – ปี
คาดเผชิญความท้าทายอย่างมากจากดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับ
Message ที กนง. ส่งสัญญาณเมือวานนี คือ
1.) มาตรการ Yield Curve Control (Lock อัตราดอกเบียระยะยาว) ดังเช่น ญีปุ่ น มี
การศึกษาแต่พิจารณาว่าจะเหมาะกับไทยหรือไม่ ?? ASPS คาดว่าอาจจะยังไม่
เกิดขึน
2.) อัตราดอกเบียนโยบายไม่ได้ปิดทางสําหรับปรับลดในอนาคต (กนง.เผยว่า กรณี
เลวร้าย หรือเศรษฐกิจทีอาจจะหดตัวหรือเผชิญความเสียงฯมากกว่าคาด เตรียม
ความพร้อมใช้ได้ในอนาคต)
โดยรวมทํา ให้ ASPS ยัง คงเชื อว่ า แนวโน้ม อัต ราดอกเบี ยไทยจะยัง ตํา 0.25 – 0.5%
ต่อเนืองอย่างน้อย - ปี สอดคล้องกับสหรัฐที Fed ส่งสัญญาณคงดอกเบียตําไปอีกอย่าง
น้อย ปี
GDP และอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยสมัยวิกฤต้มยำกุ้ง

ทีมา: ASPS รวบรวม
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THCOM น่าสนใจลงทุนในยามนี้
ความคืบหน้าสําคัญต่อธุรกิจ THCOM จากทีประชุม ครม. ล่าสุด คือ การรับทราบแนวทาง
ให้ CAT เป็ นผูร้ บั มอบสินทรัพย์ดาวเทียมสัมปทาน (สินสุดอายุปลายปี
) หลังจากนี
คาดว่ า ครม.จะอนุ มัติ ป ลายปี
– ต้น ปี
คาดว่ า จะเป็ น บวกต่ อ THCOM
เนื องจากมี ค วามชัด เจนเรื องการทํา ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปในอนาคต ซึ งกรณี ดัง กล่ า ว คาดว่ า
THCOM จะใช้จุดแข็งทีมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว เข้าเจรจากับ CAT เพือขอบริหารดาวเทียม
สัม ปทาน iPSTAR และไทยคม ที ยัง มี อ ายุใ ช้ง านอี ก ราว และ ปี คาดจะช่ ว ย
ให้บ ริก ารดาวเที ยมหลัง สินสุด สัม ปทานคาดว่า จะสูงกว่าสมมติ ฐ านปั จ จุบัน ที ASPS
กําหนดเหลือเฉพาะไทยคม และ
ภายใต้สมมติฐานอนุรกั ษ์นิยม ประเมินว่า THCOM จะจ่ายผลตอบแทนคงทีให้ CAT เพือ
จูงใจ กําหนดในอัตรา % ของค่าตัดจําหน่ายดาวเทียมสัมปทานปั จจุบนั (ปั จจุบนั บันทึก
อยู่ปีละ
ล้านบาท) และจ่ายส่วนแบ่งรายได้เท่ากับยุคสัมปทานที . % ของรายได้
เชือว่าช่วยสร้างประโยชน์ตน้ ทุนทีลดลงจากโครงสร้างปั จจุบัน คาดช่วยชดเชยรายได้
บริการแพร่ภาพไทยคม ทีค่อยๆลดลงในแต่ละปี ตามภาวะอุตสาหกรรม และบวกต่อ
กําไรปี
- ซึงคาด THCOM ให้บริการทัง iPSTAR และ ไทยคม หนุนฝ่ ายวิจยั ปรับ
เพิมกําไร THCOM ปี
- ขึนจากเดิม คาดคุม้ ทุน เป็ น 74, 481 และ 425 ล้านบาท
(ปี
กําไรลดลง เนืองจากมีอายุใช้งาน iPSTAR ไม่เต็มปี ) ทังนี ยังไม่รวมถึง Upside
ที THCOM มี แ ผนส่ง iPSTAR ดวงใหม่ ท ดแทนเดิ ม ตามแผน (ปั จ จุบัน รอความชัด เจน
หลักเกณฑ์ประมูลวงโคจร) ซึงหากส่งได้ คาดว่าช่วยให้เห็นความต่อเนืองกําไรส่วนเพิม
ดัง กล่ า วต่ อ เนื อง และถื อ เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพิ มเติ ม ที บริ ษั ท นํา ไปพั ฒ นาบริ ก ารบน
เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ โดรน, การเป็ นพันธมิตรกับผูใ้ ห้บริการดาวเทียมวงโคจรตํา (LEO)
ระดับโลกใน บ.ร่วมทุนทีตังขึน ต่อยอดธุรกิจต่อไปในระยะกลาง-ยาว
ฝ่ ายวิจัยปรับเพิมมูลค่าพืนฐานอิง DCF สะท้ อนทิศทางดังกล่าว ภายใต้ ประมาณ
การเฉพาะผลบวกการบริหารดาวเทียมสัมปทาน โดยยังไม่รวม iPSTAR ใหม่ และ
ปรับเพิม Terminal Growth เป็ น % จากเดิม % สะท้ อนโอกาสธุรกิจทีจะเข้ ามา
จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ มูลค่าหุ้นใหม่ที . บาท (เดิม . บาท) กลับมามี Upside
เปิ ด % เพิมคําแนะนําเป็ น ซือ

หุ้นใหญ่ SCGP เตรียมตบเท้าเข้าตลาด สะเทือนต่อ SET
หนึงในหุน้ IPO ขนาดใหญ่แห่งปี อย่าง SCGP ทีมูลค่าบริษัทกว่า . – . แสนล้านบาท
(ใหญ่ติดอันดับ - ของหุน้ ทีใหญ่สดุ ในตลาด) เตรียมตบเท้าเข้าตลาด คาดว่าภายใน
สัปดาห์ที ของ ต.ค. นี ทีราคาจองซือ . – บาทต่อหุน้ และยังมี โอกาสเข้า
คํานวณในดัชนี SET50, SET แบบทันที (Fast track) ทําให้ได้รบั ความสนใจในการ
จองซือหุน้ กันอย่างล้นหลาม จากนักลงทุนสถาบันทังในและต่างประเทศ
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อย่างไรก็ตามการปรับพอร์ตเพือเตรียมเงินซือหุน้ IPO ขนาดใหญ่ อย่าง SCGP ก่อนทีจะ
เข้าตลาด มีโอกาสเขย่าให้ตลาดหุน้ ผันผวนหนัก เช่นเดียวกับหุน้ ขนาดใหญ่ทีเข้าตลาด
ในช่วง - ปี ทีผ่านมา
ดังนันฝ่ ายวิจยั จึงทําการวิเคราห์และแบ่งผลกระทบจากหุน้ ยักษ์ใหญ่ AWC เตรียมเข้าซือ
ขายในตลาด ดังนี
 อาจมีแรงขายหุ้นอืนๆ จากสถาบันฯออกมาก่อน SCGP เข้ าตลาดราว .
หมืนล้ านบาท เนืองจากนักลงทุนสถาบันฯทังในและต่างประเทศ มีระยะเวลา
การจองซื อหุ้น SCGP ถึ ง วัน ที -7 ต.ค. 2563 ซึงมี 18 บลจ. (ไทย บลจ.
ต่างประเทศ บลจ.) ได้สิทธิ จองซือหุน้ SCGP (Cornerstone Investors) กว่า
. ล้านหุน้ หรือราว . หมืนล้านบาท ทําให้ตอ้ งมีการขายหุน้ บางส่วน
ออกมา เพือทีจะนําเงินไปจ่ายจองซือหุน้ ดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดผันผวนในช่วงนี
ส่วนนักลงทุนทัวไปจองซือในช่วง และ ต.ค.
มูลค่าแต่ละ บลจ. ที่เป็น Cornerstone Investors ของ SCGP
จํานวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชือ บลจ.ทีเป็ น Cornerstone Investors
บลจ.กสิกรไทย
บลจ.บัวหลวง
บลจ.ไทยพาณิชย์
บลจ.เอ็มเอฟซ ี
บลจ.ทิสโก ้
บลจ.กรุงไทย
บลจ.ยู โอบี(ประเทศไทย)
บลจ.ธนชาต
บลจ.ไทยประกันชึวต
ิ
บลจ.อเบอร์ดน
ี สแตนดาร์ด(ประเทศไทย)
บลจ.เมืองไทยประกันชีวต
ิ
บลจ.พรินซเิ พิล
บลจ.ภัทร
บลจ.วรรณ
Avanda Investment Management Ltd
NT Asian Discovery Master Fund
Ghisallo Master Fund
Tudor Systematic Tactical Trading
รวมทังหมด

จํานวน(ลานหุ
้
้น) มูลค่า(ล ้านบาท)
135
4,725
135
4,725
81
2,835
63
2,205
42
1,470
37
1,295
26
910
25
875
13
455
11
385
8
280
8
280
8
280
8
280
27
945
23
805
13.26
464
13.26
464
676.52
23,678

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
*คํานวณจากราคา IPO SCGP ที บาท

 คาด TCAP มี โ อกาสหลุ ด จาก SET50 และ ERW หลุ ด จาก SET100 โดย
SCGP จะยิงมีโอกาสสูงเข้าดัชนี SET50 และ SET100 แบบ Fast track สูง หาก
วันแรกของการซือขาย SCGP ปรับตัวขึนได้ดี ในทางกลับกันจะต้องมีหุน้ บาง
บริษั ท ถูกคัด ออกจากดัช นี SET และ SET นันคื อ หุ้น ทีมี Market Cap
ขนาดเล็กทีสุดในแต่ละดัชนี จากข้อมูลล่าสุด พบว่า หุน้ ทีมีความเสียงออกจาก
SET50 คือ TCAP มี Market Cap 3. หมืนล้านบาท ซึงน้อยสุดในดัชนี SET50
และหุน้ ทีมีความเสียงออกจาก SET100 คือ ERW มี Market Cap . พันล้าน
บาท น้อยสุดในดัชนี SET100
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5 อันดับบริษัทที่มีขนาดเล็กสุด และมีโอกาสถูก SCGP แทนที่ในดัชนี SET50 และ
SET100
Rank

SET50

46
47
48
49
50

TISCO
WHA
BPP
IRPC
TCAP

Market Cap
(M.Baht)
50,441
42,150
41,754
42,095
31,720

%Chg mtd

Rank

SET50

-6.3%
-11.9%
-4.2%
-12.0%
-6.2%

96
97
98
99
100

EPG
SIRI
BEC
AAV
ERW

Market Cap
(M.Baht)
13,496
9,809
9,840
8,973
8,056

%Chg mtd
2.1%
-9.6%
6.5%
-11.9%
-4.8%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั เอเชียพลัส รวบรวม
ณ วันที ก.ย.

 ตอกยําด้ วยสถิติในอดีต เดือนก่ อนหุ้นขนาดใหญ่ เข้ าซือขายในตลาด
มักจะเขย่าให้ ห้ นุ ใน SET50 ปรับฐาน – % และหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ยวกั น ปรั บฐานแรง 6-10% เริมจากก่ อ นทีหุ้น AWC เข้า ซือขาย เดื อ น
ดัชนี SET50 ปรับฐานแรง - . % หุน้ ในกลุ่มอสังหาฯลดลง - . % และช่วงต้น
ปี นีก่อน CRC เข้าซือขาย เดือน SET50 ปรับฐานแรง - . % และหุน้ ในกลุ่ม
ค้ า ปลั ก ลดลง - . % ขณะที ปั จ จุ บั น SCGP อยู่ ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ั ฑ์ และ
(Industrial) อาทิ ปิ โตรฯ, ยานยนต์, วัสดุ-เครืองจักร, กระดาษ, บรรจุภณ
เหล็ก และเป็ นทีสังเกตว่า หุน้ ปิ โตรฯ ซึงมีขนาดใหญ่สุดในกลุ่มฯ ปรับฐานแรง
ในช่วง - วันทีผ่านมา เช่นเดียวกับสถิติในอดีต
ผลตอบแทน 1 เดือนก่อนหน้า AWC เข้าตลาดฯ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ผลตอบแทน 1 เดือนก่อนหน้า CRC เข้าตลาดฯ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

สรุ ปคือ การทีมีห้ ุนขนาดใหญ่ อย่ าง SCGP เข้ าตลาด ช่ วยทําให้ ตลาดหุ้นไทยมี
สีสันและมีทางเลือกดีๆ ในการลงทุนมากขึน อย่างไรก็ตามการปรับพอร์ตโยกย้ าย
เม็ดเงินเพือเตรียมซือ SCGP ก่ อนเข้ าตลาด มีโอกาสเขย่าให้ ห้ ุนใน SET50 และ
หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันผันผวน
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ดังนันกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี เน้ นเลือกหุ้นขนาดเล็กพืนฐานแข็งแกร่ง คาดยัง
ได้ แรงหนุ นจากนั กลงทุนรายย่ อยทีทยอยซือหุ้นไทยต่ อเนื อง แนะนํ า THCOM,
INSET และ NOBLE เป็ น Toppicks
Valuation หุ้นเล็ก พื้นฐานแกร่ง
Company

Sector

NOBLE

PROP

INSET
THCOM

TECH (MAI)
ICT

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(21/09/2020)

หมายเหตุ

15.90

22.70

42.7%

4.30

13.84

PE ตํา + ปั นผลสูงเมือเทียบกับกลุ่ม ฯ

3.28

4.18

27.4%

12.53

3.19

5.65

7.20

27.4%

8.83

0.50

เตบ
ิ โตตามโครงการภาครัฐ + เข ้าสู่ยุค Digital
มีความชัดเจนเรืองธุรก จิ ในอนาคต + Valuation น่าสนใจ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

