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9 ตุลาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ภาพรวมยังไม่มีปัจจัยที่มาสร้างแรงกดดันเพิ่ม ทำให้ SET Index มีโอกาสที่
จะดีดตัวขึ้นได้ต่อ แต่ Upside จะจำกัด กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy
หุ้นที่มีก ระแสบวกจากสถานการณ์แ วดล้อ ม โดย JMART และ CPN ได้
กระแสช้อปดีมีคืน ส่วน WORK จาก 10 Fight 10 เลือกทั้ง 3 บริษัทเป็น Top
Pick ส่วนพอร์ต ให้ขายทำกำไร DOHOME สลับเข้า JMART

JMART, CPN ได้ดีจากช้อปดีมีคืน ส่วน WORK ต้อง 10 Fight 10

สัปดาห์หน้า IMF น่าจะมีการแถลงถึงมุมมองเศรษฐกิจโลกรอบใหม่ ซึงคาดหมายว่าน่าจะ
เห็นการปรับเพิมประมาณการ GDP ให้สงู ขึนจากเดิม ซึงถือเป็ นการยืนยันมุมมองของฝ่ าย
วิจยั ทีนําเสนอมาตลอดว่า Downside สําหรับประมาณการ GDP ปี
น่าจะสินสุดลง
แล้ว ส่ ว นประเด็ น ที ยั ง น่ า กั ง วลและต้อ งติ ด ตามใกล้ชิ ด เป็ น เรื องของ Covid-19 ซึ ง
สถานการณ์การติดเชือใหม่อยู่ในระดับสูงโดยหลายประเทศในยุโรปมีตวั เลขทีเป็ น New
High ขณะทีในเมียนมาร์ก็มีอตั ราการเสียชีวิตระดับสูง ภาวะดังกล่าวสุ่มเสียงต่อการทีจะ
ทําให้ปริมาณกิจกรรรมทางเศรษฐกิจอาจต้องหดตัวลง แต่ก็น่าจะจํากัดกว่าในรอบทีผ่าน
มา สําหรับประเด็นการลงทุนวันนี ยังให้นาหนั
ํ กไปทีมาตรการ ช้อปดีมีคืน เฉพาะอย่างยิง
สินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี ซึงช่วงทีผ่านมาพบว่าราคาหุน้ หลายบริษัทได้ปรับตัวขึนไปแรงจน
เต็มมูลค่าพืนฐาน อย่างเช่น COM7 SPVI อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจยั เห็นว่ายังมีอีกบริษัทหนึง
ซึงราคายังเปิ ด Upside และอยู่ในฐานะทีได้ประโยชน์ได้แก่ JMART วันนึจึงแนะนําให้ให้
เพิม JMART เข้าพอร์ตด้วยนําหนัก % โดยตัวทีให้ขายทํากําไรออกไปได้แก่ DOHOME
ซึงน่าจะทํากําไรได้ – % หุน้ Top Pick เลือก CPN, JMART และ WORK

1,274.83
11.12
56,013

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-628.95
1,159.58
247.45
-778.08

รายชือ่ หุน้ ทีค่ าดว่าได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปดีมคี นื

ทีมาสายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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 ในยุโรป ตัวเลขผู้ติดเชือ้ New High เมียนมาร์ ผูเ้ สียชีวิตสูง
ภาพรวมการลงทุน 4Q63 ASPS ยังคงมุมมองเดิม คือ เห็นจุดสินสุด Downside การปรับ
ลดทัง GDP Growth ปี
(ปั จ จุบัน ค่าเฉลีย Consensus คาด GDP ปี 2563 หดตัว
7.3% ASPS คาด - . %) กําไรบริษัทจดทะเบียนปี
Consensus คาด . บาท/
หุน้ ASPS คาด 56.65 บาท/หุน้
แม้ปัจจัยพืนฐานของตลาดจะมีความนิง แต่ยงั มี ในช่วงระหว่าง ต.ค.-พ.ย. หลายปั จจัย
กดดันตลาดหุน้ ล่าสุด
 ผูต้ ิดเชือไวรัส COVID- ทัวโลกยังเพิมขึนในอัตราเร่ง ในเดือน ต.ค. โดยเฉพาะ
ในยุโรป ผูต้ ิดเชือรายใหม่เฉลียต่อวันในเดือน ต.ค.
เพิมขึนเร็ว (นับตังแต่
1-8 ต.ค.
เพียง วัน) จนสูงกว่าจํานวนผูต้ ิดเชือเฉลียต่อวันในตลอดทัง
เดือน ก.ย.
ไปแล้ว โดยเฉพาะ ฝรังเศส, เยอรมนี เมือวานนีผูต้ คิดเชือปรับ
เพิมจึนทําจุดสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ , เมียนมาร์ ผูเ้ สียชีวิตเร่งตัวเหนือ
ราย ทํา จุด สูง สุด (ดัง รู ป ) สถานการร์จ าํ นวนผู้ติ ด เชื อที ยัง เพิ มขึนในหลาย
ประเทศ สร้าง Sentiment เชิงบวกค่อ หุน้ STGT, STA, NER
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยต่อวัน

ทีมา: Bloomberg

 การเลื อ กตังสหรัฐ ในวัน ที พ.ย. ล่า สุด วานนี การโต้ว าที ( Debate) ระหว่า ง
ผูส้ มัครชิงตําแหน่งรองประธานาธิ บ ดีสหรัฐ นาย Mike Pence (Republican)
และนางKamala Harris (Democrat) Polls สํารวจล่าสุด อ้างอิง CNN เทไปทาง
พรรคนาง Kamala ได้คะแนน 59% นํานาย Mike Pence 38% โดยเชือว่าเป็ น
ประเด็นทีต้องติดตามต่อ
ผลตอบแทนตลาดหุ้นไทย ในช่วงก่อนและหลังเลือกตั้งสหรัฐ 3 ครั้งล่าสุด

ทีมา: ASPS
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 การเมืองไทยยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะวันพุธหน้า ต.ค. การนัด
ชุมนุมของเยาวชนปลดแอก จากสถิติในอดีต เมือมีประเด็นการเมืองร้อนแรง
พบว่าทุกๆครังรู ปแบบจะคล้ายกันคือ SET Index ถูกกดดันหรือปรับฐาน, เม็ด
เงินต่างชาติไหลออก, ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า (ดังรูป)
การเมืองแต่ละครั้ง VS. SET Index, Flow ต่างชาติ, ค่าเงินบาท
%Chg
%Chg
MSCI EM
SET Index
Index
การชุมนุมกลุ่มพั นธมิตร (2551)
-16.6%
-14.0%
การชุมนุมกลุ่ม นปช (2553)*
5.3%
4.6%
การชุมนุมกลุ่ม กปปส (2556)
-7.2%
-5.0%
ค่าเฉลีย
-6.2%
-4.8%
การชุมนุมเยาวชนปลดแอค (13/8/63-ปัจจุบ ัน)
-7.4%
-3.5%
ชือกลุ่ม

1.5 เดือน
เม็ดเงิน
Chg CDS
ต่างชาติ 5Y Spread
(ล ้านบาท)
(Bps.)
-57,771
71.9
28,995
16.8
-84,705
16.3
-37,827
35.0
-38,678
7.0

%Chg ค่าเงินบาท
CDS 5Y
อ่อนค่า
Spread
(-)
96.3%
4.9%
16.7%
-1.5%
15.5%
3.2%
42.8% 2.2%
17.7% 1.8%

ทีมา: ASPS

คาด IMF ปรับคาดการณ์ GDP ปี 2563 ดีขึ้น
สัปดาห์หน้า 13 ต.ค. 2563 ASPS ให้นาหนั
ํ ก IMF จะเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ
โลก(World Economic Outlook: WEO) ซึ งอ้า งอิ ง จากคํา แถลงของผู้อ ํา นวยการ IMF
ในช่วงกลางอาทิตยืทีผ่านมา พบว่า IMF มีแนวโน้มปรับเพิมประมาณการ GDP โลก ปี
ให้ติดลบน้อยลง รอบล่าสุดคือ มิ.ย. IMF คาด GDP โลกหดตัว -4.9%yoy ในปี
2563 และปี
คาดจะพลิกกลับมาขยายตัว . %
ASPS ประเมินว่า IMF มี โอกาสปรับเพิม GDP สอดคล้องกับในเดือน ก.ย. เห็นบรรดา
ธนาคารกลางและสํานักเศรษฐกิจหลายแห่งทยอยเดินหน้า Upgrade คาดการณ์มมุ มอง
GDP ปี 2563 ให้ติดลบน้อยลงจากคาดการณ์เดิม (ดังตาราง) โดยรวมนับเป็ นการตอก
ยําว่า Downside เศรษฐกิจโลกปี 2563 จะจํากัด หรือจะไม่เห็นการปรับลงแล้วในช่วงที
เหลือของปี นีถือเป็ นปั จจัยบวกต่อตลาดหุน้
สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจที่ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2563

ทีมา: ASPS รวบรวม
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เป้า SET ปี 2564 1450 – 1526 จุด ตอนนี้ยังเน้นหุ้นเล็กเป็นหลัก
ฝ่ ายวิจยั ประเมินเป้าหมายของดัชนีปี
ด้วยวิธี Market Earning Yield Gap ทีระดับ
. % ถือเป็ นเป้าหมายทีอนุรกั ษ์นิยม เพราะสูงกว่าค่าเฉลียในอดีต . % ได้ผลลัพธ์แบ่ง
ออกเป็ น กรณี ดังนี
 กรณีค งดอกเบีย (ดอกเบียนโยบาย . %) จะได้ P/E ทีระดับเหมาะสมใน
การซือขาย เท่า เมือนํามาคูณกับ EPS64F ที . บาท/หุน้ จะได้เป้าหมาย
SET Index ณ สินปี
ที
จุด
 กรณีล ดดอกเบีย (ดอกเบียนโยบาย . %) จะได้ P/E ทีระดับเหมาะสมใน
การซื อขาย . เท่ า เมื อนํา มาคูณ กับ EPS64F ที . บาท/หุ้น จะได้
เป้าหมาย SET Index ณ สินปี
ที
จุด
Target SET Index ตามประมาณการ EPS64F ที่ 72.51 บาท/หุน้

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

การลงทุนยังคงเน้ น หุ้นกลาง – หุ้นเล็ก พืนฐานแข็งแกร่ง เป็ นหลักก่อน เนืองจาก
Fund Flow ยังไม่มีท่าทีจะไหลเข้าตลาดหุน้ ไทย สะท้อนได้ปีนี นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
หุน้ ไทยทุกเดือน ด้วยมูลค่ารวม . แสนล้านบาท ขณะทีแรงหนุนจากสถาบันในช่วงที
เหลือของปี มีโอกาสแผ่วลงไปมาก เนืองจากปี นีขาดแรงหนุนจากกองทุน LTF ราว –
หมืนล้าน ทีปกตินกั ลงทุนจะซือกองทุนดังกล่าวช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เสมอ
ยอด Net Buy / Sell ของนักลงทุนกลุม่ ต่างๆ
Month
Jan 63
Feb 63
Mar 63
Apr 63
May 63
Jun 63
Jul 63
Aug 63
Sep 63
Oct 63
ALL

สถาบัน(ล ้านบาท) บัญช ี บล.(ลานบาท)
้
ต่างชาติ(ลานบาท)
้
รายย่ อย(ลานบาท)
้
-12,341.1
-821.0
-17,302.4
30,464.6
-3,921.0
38.7
-19,648.8
23,531.1
42,335.5
-6,567.7
-78,403.6
42,635.8
23,674.7
4,512.4
-46,975.9
18,788.8
17,838.0
308.1
-31,598.3
13,452.2
6,576.0
3,057.0
-22,716.7
13,083.8
-4,689.7
492.1
-10,177.7
14,375.3
11,574.4
-1,034.9
-27,661.1
17,121.7
-12,874.5
2,326.5
-23,189.3
33,737.2
2,941.1
1,380.0
-6,688.2
2,367.1
71,113.4
3,691.2
-284,362.2
209,557.6

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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แต่ยงั ได้แรงหนุนจากนักลงทุนรายย่อย ทีปี นีมีการเปิ ดบัญชีใหม่สงู สุดเป็ นประวัติการณ์
คือ ช่วง เดือนแรกของปี มีการเปิ ดบัญชีใหม่ไปแล้วกว่า . แสนบัญชี (ปกติเปิ ดบัญชี
ใหม่ปีละ – แสนบัญชีเท่านัน) การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนรายย่อยถือเป็ นแรงส่งทีดี
โดยเฉพาะ หุน้ กลาง-เล็ก ทีมีพืนฐานแข็งแกร่ง
เปรียบเทียบจำนวนบัญชีหลักทรัพย์ของรายย่อยตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบนั

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ส่ วนหุ้นขนาดใหญ่ ยั งต้ องรอสภาพคล่ องส่ วนเกิน (ปั จจุบันเงินฝากในระบบ >
Market Cap ตลาด) คอยหนุนในระยะถัดไป เนืองจากยังมีปัจจัยกดดันจาก ทิศทาง
คือ COVID-19 ระลอก , การเมืองไทย, การเมืองสหรัฐ และการเข้ามาของหุน้ SCGP ใน
เดือนนี รวมถึงการปรับเกณฑ์ Short Sales สู่ภาวะปกติ (รายละเอียดตามบทวิเคราะห์
Invest+ ประจําเดือน ต.ค.)
ดังนั นหุ้นขนาดกลาง – เล็ก พืนฐานแข็งแกร่ ง และยิงมีปัจจัยเฉพาะตัวหนุ น ถือ
เป็ นตัวเลือกทีดีในการลงทุนช่วงนี

หุ้นช้อปดีมืคืน + กระแส iPhone ยังน่าช้อป ชอบ CPN WORK
มาตรการช้อปดีมีคืน!!! ถือเป็ นหนึงในมาตรการทีนักช้อปสินค้า และนักช้อปหุน้ เฝ้ารอ โดย
ปี นีรัฐจัดเต็ม คือ เพิมทังวงเงินลดหย่อนภาษี เท่า (จาก . หมืนบาท เป็ น หมืนบาท)
และเพิมช่วงเวลาในการช้อปยาวนาน เท่า (จาก 23 ต.ค. – สิน ธ.ค. ) โดยทางรัฐบาล
คาดหวังมาตการนีน่าจะหนุนเม็ดเงินสะพัดในระบบถึง . แสนล้านบาท สูงกว่าในรอบ
ก่อนๆ – เท่าตัว
กระแสดังกล่าวถือว่าส่งผลดีต่อบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัท ซึงฝ่ ายวิจยั ฯ ได้ทาํ การคัด
กรองหุน้ ทีได้ประโยชน์จากกระแสดังกล่าว มีดงั นี
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รายชือ่ หุน้ ทีค่ าดว่าได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปดีมคี นื
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(รายละเอียดแต่ละบริษัท สามารถอ่านได้ในบทวิเคราะห์ Market Talk ฉบับวานนี)
นอกจากนียังมีกระแส Iphone เตรียมเปิ ดตัวรุน่ ใหม่ รองรับเทคโนโลยี G ในสัปดาห์หน้า
ช่วยหนุนให้หนุ้ ค้าขายมือถือ (COM7, SPVI) รวมถึงหุน้ สือสารได้ Sentiment เชิงบวกมาก
ขึน (ADVANC, JMART) (รายละเอียดอ่านได้ในหัวข้อถัดไป)
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี ในยามทีต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนือง แนะนําหุ้นทีมี
Sentiment เฉพาะตัวหนุน น่ าจะมีโอกาส Outperform ตลาดได้ ดีกว่า เลือก JMART
(ได้ ปัจจัยบวกจากการเปิ ดตัว iPhone ตัวใหม่ + ช้ อปดีมืคืน), CPN (ได้ ปัจจัยบวก
จากช้ อปดีมืคืน) รวมถึงแนะนํ าเก็ งกําไร WORK (เตรี ยมรั บรายการ 10 Fight 10
Season 2 ฉายวันแรก ต.ค. นี)

การเปิดตัว Iphone รุ่นใหม่ + 5G ในอนาคต แนะ JMART
ปั จจุบนั มีพฒ
ั นาการเกียวข้องเทคโนโลยี 5G ต่อเนือง เริมจากการเปิ ดตัวแพ็คเกจบริการ
5G ของ ADVANC และ TRUE ในช่วงสัปดาห์ก่อน ตามด้วยกําหนดการเปิ ดตัว iPhone
รุน่ ใหม่วนั ที 13 ต.ค. 63 ทีเปิ ดเผยช่วงต้นสัปดาห์นี นอกจากนี ยังมีในส่วนการเปิ ดตัวมือ
ถือรองรับ 5G ได้ในกลุม่ ผูผ้ ลิตจีน เช่น Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei ประเด็นดังกล่าวถือ
เป็ น บวกต่ อ กลุ่ม ผู้จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า มื อ ถื อ ในตลาด อาทิ COM7, JMART, SPVI, CPW
รวมถึ ง ผู้จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า ไอที ก ลุ่ม ค้า ส่ ง คื อ SYNEX และ SIS เชื อว่ า ในกลุ่ม ดัง กล่ า ว
JMART เป็ นผูท้ ีมีโอกาสจะได้รบั ประโยชน์สงู เป็ นลําดับต้น เนืองจาก
1.
เป็ นบริษัทเดียวทีเน้นจําหน่ายสินค้าโทรศัพท์มือถือเป็ นหลักและครอบคลุมทุก
แบรนด์ บวกกับ มีช่องทางขายในเครือทีหลากหลาย คือ ทังหน้าร้าน JMART, ลูกตูใ้ นพืนที
เช่ า IT Junction ของ J (ถื อ หุ้น 75%) และการขายตรงผ่ า นช่ อ งทาง SINGER (ถื อ หุ้น
30%) นอกจากนี JMART เป็ นพันธมิตรกับ ADVANC ซึงมีความพร้อมบริการ 5G สูง คาด
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ช่วยดึงลูกค้าทีสนใจ 5G เข้ามาซือสินค้ากับทางกลุ่มได้ อีกทังยังมีอานิสงส์ความต้องการ
ซือทีจะเพิมสูงขึนจากมาตรการช็อปดี มีคืน นอกจากนี จุดเด่นทีเหนือรายอืน คือ
2.
การทีมีธุรกิจการเงินในเครือ ช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั กลุ่มลูกค้าทีมีความ
ต้องการซือสินค้ารุ ่นใหม่มาใช้ก่อน ตามกระแสความนิยม ภาพรวมเชือว่า ธุรกิจในกลุ่ม
JMART จะสร้างกําไรระดับสูงสุดต่อเนือง โดยเบืองต้นประเมินงวด 3Q63 ทีราว 200 ล้าน
บาท เติบโต 20.4%qoq และ 77%yoy จะเพิมขึนมากกว่านันในงวด 4Q63 ซึงมีแนวโน้มที
จะเปิ ด Upside กําไรปกติทีฝ่ ายวิจยั ประเมินปี 2563 ราว 625 ล้านบาท
ขณะทีราคาหุ้นปั จจุบัน แม้ ปรับตัวขึนมาบ้ างแล้ ว แต่ซือขายกันที PER’64 ราว 18.5
เท่า ยังตํากว่ า COM7 ทีซือขาย 35.2 เท่า มูลค่ าพืนฐานปี 2564 อิงวิธี Sum of The
Part ที 18 บาท (อิงมูลค่าพืนฐาน JMT 31 บาท, SINGER 17.7 บาท (อิง Consensus)
และ J ที 1.27 บาท) ยั ง มี Upside เหลื อ ลงทุ น ได้ เ กื อบ 10% แต่ ห ากอิ ง ราคาหุ้ น
ปั จจุบันของบริษัทลูกๆ คือ JMT ที 36.25 บาท SINGER ที 16.2 บาท และ J ที 1.27
บาท มูลค่าหุ้น JMART จะอยู่ทราว
ี 20 บาท จึงแนะนํา ซือ

SET vs Sector Return 2019
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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