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29 กันยายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ประเมินว่า SET Index ยังอยู่ภายใต้ภาวะผันผวน โดยส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพล
ของกลไกการซื้อขายที่มีทั้งเรื่อง Window Dressing, การปรับ Series ของ
Future และการกลับไปใช้เกณฑ์ Short Sell เดิม กลยุทธ์การลงทุน วานนี้มี
Cut Loss หุ้น DIF น้ำหนัก 30% ให้เกลี่ยเข้าลงทุนใน MTC 10% ส่วนที่
เหลือกลับเข้า DIF ใหม่ สำหรับหุ้น Top Pick เลือก MCS, MTC และ STGT

เข้าใกล้จุดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลไก อาจทำให้ SET Index ผันผวน

ในเชิงของกลไกการซือขายแล้วกําลังเข้าใกล้จุดสําคัญ เรือง คือ ) Window Dressing
สินงวด 3Q63 โดยในประเด็ น นีจากข้อ มูลทีทําการศึกษาย้อนหลังพบว่าในงวด 3Q63
มักจะไม่ค่อยเกิด แต่ในทางตรงข้ามช่วงเดือน ก.ย. นักลงทุนต่างชาติกลับมีแรงขายสุทธิ
ออกมา ) การปรับเปลีย Series ของ SET50 Future ซึงโดยหลักการแล้วราคา SET50
Index กับราคา SET50 Future จะต้องวิงเข้าหากัน ซึงมักจะทําให้เกิดความผันผวนในส่วน
ของ SET50 Index รวมถึง SET Index และ ) การกลับมาใช้เกณฑ์เดิมในส่วนของ Short
Sell รวมถึง Celling / Floor ในภาวะทีสภาพแวดล้อมยังไม่ปกติ อาจนํามาซึงความเสียงที
จะเห็ น ปริ ม าณการทํา Short Sell เพิ มขึ นมาได้ ซึงเป็ น แรงกดดัน ต่ อ SET Index โดย
ภาพรวมการเปลียนแปลงในเชิงกลไกทัง เรืองข้างต้น เชือว่าน่าจะมีส่วนทําให้ตลาดหุน้
ผันผวนได้ต่อ ส่วนปั จจัยแวดล้อมอืน มีประเด็นเรืองสัญญาณเชิงบวกของเศรษฐกิจ ซึง
สอดคล้องกับทีฝ่ ายวิจัยคาด กลยุทธ์การลงทุน วานนีได้มีการ Cut Loss หุน้ DIF ซึงมี
นําหนัก % ในพอร์ต แนะนําให้เกลียเข้าลงทุนใน MTC นําหนัก % และ กลับเข้าไป
พักเงินใน DIF ตามเดิมอีก % ส่วนหุน้ Top Pick เลือก MCS, MTC และ STGT
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยหุ้นไทยของสถาบัน (ย้อนหลัง 10 ปี)

1,263.02
18.08
41,293

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,216.08
210.70
2,049.03
-1,043.65
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ทีมา: ASPS รวบรวม

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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รัฐเริ่มให้ต่างชาติเข้าประเทศเดือน ต.ค. ชอบ AAV
วานนี ศบศ. รายงานความคืบหน้าการอนุญาตให้บุคคลต่างชาติ
ประเทศได้ ตังแต่ ต.ค.
(ดังรูป)

กลุ่ม เดินทางเข้า

บุคคลที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563

ทีมา: กรุงเทพธุรกิจ

ประเด็นสําคัญคือ เทียวบินแรก ต.ค. ทีจะเดินทางเข้ามาจะเป็ นนักท่องเทียวชาวจี น
จํานวน 150 คนเข้ามา 25 ต.ค. อีก
คน มาลงทีสนามบินภูเก็ ต และ พ.ย. เป็ น
นักท่องเทียวกลุม่ ประเทศสแกนดิเนเวีย ละกลุม่ เชงเก้น 120 คน มาลงสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยรวมนักท่องเทียวจะกักตัวในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine:
ALSQ) ซึงปั จจุบนั มี จังหวัด คือ ชลบุร,ี บุรรี มั ย์ และภูเก็ต
โดย ASPS ประเมิ น ว่ า สร้า ง Sentiment เชิ ง บวกต่ อ หุ้น กลุ่ ม สายการบิ น AAV (Buy:
FV@B2.06) โดยยังมีปัจจุยหนุนจาก โครงสร้างการแข่งขันทีลดลง หลังล่าสุดหลายสาย
การบิ น เข้า แผนฟื นฟูฯ ทํา ให้ต ้อ งลดขนาดลง ส่ ว นกลุ่ม โรงแรม (CENTEL, ERW และ
MINT) ราคาหุน้ หลายตัวขึนมาเกิน Fair Value

สัญญาณเศรษฐกิจไทย ส.ค.63 ดีขึ้น สอดคล้องกับที่ ASPSนำเสนอ
ดังที ASPS นําเสนอมาตลอดคือ เศรษฐกิจไทยได้ผ่านพ้นจุดตําสุดไปแล้วในงวด Q63
และมีทิศทางดีขนในงวด
ึ
Q-4Q63 โดยเห็นได้จากตลอดเดือน ก.ย.ทีผ่านมาหลายสํานัก
เศรษฐกิจเริมปรับคาดการร์ GDP ปี
ขึน อาทิ ม.หอการค้าไทย, ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ดัง ตาราง) บ่ ง ชี ได้ว่ า Downside การปรับ ลด GDP ปี นี โอกาสเกิ ด ขึนยาก โดย
Consensus คาด GDP ปี
เฉลียอยู่ที - . %(ASPS คาด - . %)
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สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจที่ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2563

ทีมา: ASPS รวบรวม

และล่า สุด วานนี สํา นัก งานเศรษฐกิ จการคลังได้เผยสภาวะเศรษฐกิ จเดื อน ส.ค. เห็ น
Indicator เกื อบทุกตัวขยับขึน หรือ ติดลบน้อยลง yoy และ mom (ดังตาราง) โดยรวม
เป็ นถือเป็ นการตอกยําความเชือเศรษฐกิจไทยได้ผ่านพ้นจุดตําสุด และเป็ น Sentiment
เชิงบวกต่อตลาดหุน้ ไทย
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่เดือน ก.ค.- ส.ค.63

ทีมา: Bloomberg

กสทช. รับเรื่องผู้ประกอบการมือถือถอนอุทธรณ์คดี
จากกรณี ที กสทช. รับทราบเรืองผูป้ ระกอบการมื อถื อถอนอุทธรณ์คดี กรณี ฟ้อง กทช.
(หน่วยงานกํากับกิจการโทรคมนาคมในอดีต) เพิกถอนคําสัง เรือง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการ
ในกิ จ การโทรคมนาคมจากลูก ค้า ในอัต ราที แตกต่ า งกัน สํา หรับ บริ ก ารลัก ษณะหรื อ
ประเภทเดียวกัน และขอให้ กสทช. ทบทวนหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแทน โดยจากปั จจุบันที
กสทช. ยังไม่เปลียนแปลงหลักเกณฑ์ จึงต้องมีผลบังคับใช้อยู่ ทังนี กรณีดงั กล่าวเชือว่า
ส่วนใหญ่เป็ นการอ้างถึงบริการโทรออก ภายในเครือข่าย (On net) และภายนอกเครือข่าย
(Off net) ทีมีอตั ราแตกต่างในปั จจุบนั ซึงมีผลต่อเรืองการกีดกันผูป้ ระกอบการรายเล็กใน
ตลาด เนืองจากค่ายมือถือมักกําหนดค่าโทรในเครือข่ายราคาถูก และโทรนอกเครือข่ายสูง
กว่า เพือจูงใจให้เกิดการใข้งานเป็ นกลุม่
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กรณีดงั กล่าวเชือว่าสร้าง Sentiment เชิงลบต่อกลุม่ เท่านัน จากความกังวลผลกระทบจาก
การปรับ โครงสร้า งราคาค่า โทร สอดคล้อ งกับ กฎเกณฑ์ใ หม่ ทีผู้ป ระกอบการอาจเสี ย
ประโยชน์ก ว่ า โครงสร้า งเดิ ม รวมถึ ง การเสี ย ข้อ ได้เ ปรี ย บทีมี ต่ อ ผู้ป ระกอบการายเล็ก
อย่างไรก็ ตาม ฝ่ ายวิจัยประเมินว่าผลกระทบจริงจะจํากัด เนืองจาก ) สัดส่วนรายได้
ค่าบริการส่วนใหญ่ ในปั จจุบันกว่า % ของทังหมดไปอยู่บนรายได้บริการข้อมูลแล้ว
คงเหลือรายได้บริการโทรเพียงราว % 2) รายได้หลักทีอยู่บนบริการข้อมูล สะท้อนว่า
ปั จ จุบัน ลูก ค้า ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ บริ ก ารข้อ มูล มากกว่ า ซึงผู้ป ระกอบการรายหลัก ยัง
ได้เปรียบ จากการทีมีโครงข่ายเป็ นของตนเอง (รายเล็กเหมาซือกําลังให้บริการรายใหญ่ไป
ขายต่อ) และ ) เชือว่าผูป้ ระกอบการจะปรับตัวออกแบบโครงสร้างราคาค่าโทรใหม่ให้
ออกมาอยู่ในอัตราเฉลียระหว่างค่าโทรในเครือข่าย และนอกเครือข่ายเดิม ซึงจะช่วยจํากัด
ผลกระทบ หากราคาหุน้ ตอบรับเชิงลบ เชือว่าเป็ นโอกาสสะสม คงลงทุน เท่าตลาด มี
ADVANC (FV@B210) DTAC(FV@B40) และ INTUCH(FV@B70) เป็ นตัวเลือกลงทุน

การเปลี ่ ย น Series Futures, Window Dressing , และการเปิ ด
Short Sell มีผลต่อ SET ?
การเปลียน Series Futures, Window Dressing , และการเปิ ด Short Sell เป็ น เหตุการณ์
ทีมักจะเกิดขึนในช่วงท้ายก่อนสินไตรมาสเสมอ และมีผลต่อตลาดฯ ดังนี
 เริมจากการเปลียน Series Future ในวันนี ปกติจะส่ งผลให้ ตลาดหุ้นผั น
ผวนมาก โดยเกิดจากการ Rollover Future ทีกําลังจะหมดอายุ ในก่อนวันทํา
การสุดท้าย วันก่อนสินไตรมาส และหากเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปี นี ทีมี
การ rollover มาแล้ว ครัง พบว่า วันนันตลาดผันผวนมาก โดยแกว่งตัวลดลง
ไปลึกถึง – จุด แต่มีการฟื นตัวเล็กน้อยในช่วงท้ายของตลาด
เปรียบเทียบการแกว่งตัวของ SET Index ก่อนทีจ่ ะ Rollover ทั้ง 2 ครั้ง

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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 การทํา Window Dressing ในช่ ว งสิ นไตรมาส น่ า จะไม่ ค่อยมี นั ยฯ ต่ อ
ตลาดมากนัก เนืองจากปกติแล้วการทํา Window Dressing ของกองทุนมักจะ
เกิดขึนในช่วงสินไตรมาส และ เป็ นหลัก สะท้อนจากสถิติในอดีตย้อนหลัง
ปี ทีนักลงทุนสถาบันฯ มักซือสุทธิ เฉลียในเดือน ธ.ค. และ มิ.ย. มากทีสุดเป็ น
อันดับ และ ตามลําดับ ขณะทีเดือน ก.ย. ต่างชาติสลับมาขายสุทธิ (เป็ น
เดือนทีซือสุทธิเฉลียน้อยสุดเป็ นอันดับ ) และเดือน มี.ค. เป็ นเดือนทีสถาบันฯ
ซือสุทธิ แต่ในปริมาณทีน้อยมาก (เป็ นเดือนซือสุทธิ นอ้ ยสุดเป็ นอันดับ ) สรุ ป
คือ การทํา Window Dressing ในช่วงก่อนสินไตรมาสที และสินไตรมาส
ที ไม่ค่อยมีนําหนักต่อตลาดมากนัก
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยหุ้นไทยของสถาบัน (ย้อนหลัง 10 ปี)

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั เอเชียพลัส รวบรวม

 การปรั บ เกณฑ์ Ceiling & Floor และ Short Sell กลั บ มาตามปกติ ในต้ น
เดือน ต.ค. น่ าจะทําให้ ปริมาณการ Short Sell ต่อวันสูงขึนเกิน เท่า คือ
หลังตลาดปรับกฎทําให้ปริมาณการ Short Sell ลดลงมาเหลือเพียง
ล้าน
บาท/วัน แต่ปกติแล้วมูลค่าการ Short Sell ต่อวันเฉลียสูงถึง . พันล้านบาท/
วัน
เปรียบเทียบมูลค่าการ Short Sales ช่วงก่อน-หลังการปรับเกณฑ์ Uptick Rule
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สรุ ปทัง เหตุการณ์ทกํี าลังจะเกิดขึน น่าจะเป็ นตัวแปรสําคัญทีเร่งให้ ตลาดมีความ
ผันผวนมากขึนในช่วงนี
ดังนั นกลยุทธ์ในการลงทุนจําเป็ นต้ องพิถีพิถันในการเลือกหุ้น โดยแนะนําสะสม
หุ้นพืนฐานแข็งแกร่ง MCS, STGT และ MTC เป็ น Toppicks ในวันนี

MTC หุ้น Top picks ตัวใหม่ของฝ่ายวิจัยฯ
แนวโน้มกําไรสุทธิ จะขึนทํา New high ต่อเนืองในงวด 3Q63 จากแนวโน้มสินเชื อสุท ธิ
เติบโตต่อเนื อง หลังคลาย lock down ไปแล้ว อีกทัง ยังเป็ นช่วงเปิ ด เทอมและฤดูกาล
เพาะปลูก หนุนความต้องการใช้สินเชือเพิมขึน ขณะทีคาดกําไรสุทธิปี 2563-64 จะเติบโต
21.4% yoy และ 16.8% yoy จากแนวโน้มสินเชือสุทธิปี 2563-64 เติบโต 15.3% yoy และ
20.0% yoy สอดคล้อ งกั บ การขยายสาขาต่ อ เนื อง ขณะที ความกั ง วลเกี ยวกั บ การที
ธนาคารออมสินจะเข้ามารุ กสินเชือบุคคลมากขึน ฝ่ ายวิจัยประเมินว่าจะกระทบ MTC
จํากัด เพราะเป็ นลูกค้าคนละกลุ่มกัน อีกทัง MTC ยังมีจุดเด่นทีมี สาขามากถึง 4.5 พัน
สาขา สามารถให้บริการทีดีและรวดเร็วกว่ามาก ฝ่ ายวิจยั จึงยังแนะนําซือ MTC (FV@B57)
รับการเติบโตของธุรกิจในงวด 2H63

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
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