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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างเป็นระบบ จะทำให้ 4Q63 กลับมา
ตั้งไข่ได้อีกครั้ง ส่งผลให้ SET Index มี Downside จำกัด และค่อยๆ ดีขึ้น
แต่ยังต้องจับตา Covid-19 และการเมือง ในฐานะปัจจัยเสี่ยง พอร์ตการ
ลงทุน ให้ขายทำกำไร WORK สลับเข้าลงทุนใน PTTGC ด้วยน้ำหนักเท่ากัน
ส่วน Top Pick เลือก JMART, PTTGC และ DCC

4Q63 เศรษฐกิ จ กลั บ มาตั ้ ง ไข่ ถ้ า การเมื อ ง Covid-19 ไม่ ป ่ ว น

องค์ประกอบในการเดินหน้ามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีเป็ นระบบมากขึน กล่าวคือมีการ
กระตุน้ การบริโ ภคภาคครัว เรือ นครบทัง กลุ่มผู้มีร ายได้น้อ ย ปานกลาง และ สูง ผ่ า น
มาตรการหลักทัง ส่วนคือ เพิมเงินในบัตรสวัสดิการ คนละครึง และ ช้อปดีมีคืน ประกอบ
กับ การเร่ง ขับ เคลี อนเม็ ด เงิ น ลงทุน ภาครัฐ ออกมาสู่ร ะบบ เชื อว่ า น่ า จะช่ ว ยกระตุ้น ให้
เศรษฐกิจเริมมีการฟื นตัวกลับขึนมาได้ในงวด 4Q63 จากนีไปเชือว่ายังน่าจะเห็นมาตรการ
เข้า มาช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะอุต สาหกรรมออกมาเพิ มเติ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น
ท่องเทียว-การบิน , รถยนต์ และ อสังหาริมทรัพย์เป็ นต้น อย่างไรก็ตามยังมีตวั แปรทีจะ
เป็ น ความเสี ยงและทํา ให้ก ารฟื นตัว ไม่ เ กิ ด ขึนได้แ ก่ สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของ
Covid-19 ซึงหากมีความรุ นแรงก็จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจํากัดอีกครัง อีกเรือง
เป็ นสถานการณ์การเมือง ทีหากมีเหตุทาํ ให้การเดินหน้ามาตรการต่างๆ สะดุดลงก็จะทํา
ให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจแย่ลงไปอีก ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวเชือว่าจะทําให้ SET
Index มี Downside จํากัด และจะค่อยๆ ดีขึน พอร์ตการลงทุนให้ขายทํากําไร WORK
และนําเงินเข้าลงทุนใน PTTGC หุน้ Top Pick เลือก DCC, JMART และ PTTGC
ราคา Soft Commodity แนวโน้มปรับเพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง
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ทีมา: Bloomberg
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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IMF ปรับ GDP โลกปี 63 ดีขึ้น ยืนยันมุมมอง Downside จำกัด
ดังที ASPS เคยนําเสนอใน Invest+ ฉบับเดือน ก.ย.
ว่า Downside ในการปรับลด
ประมาณการ GDP ปี 2563 ของโลกเริมจํากัดแล้ว สอดคล้องกับวานนีกองทุนการเงิ น
ระหว่างประเทศ(IMF) Revise up GDP โลกปี 2563 ขึน คือ ปรับขึนเป็ นหดตัว 4.4%yoy
เดิมคาด -4.9% หลักๆ เนืองจากการปรับเพิม GDP ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วดีขึน อาทิ
สหรัฐ, ยุโรป และญีปุ่ น, จีน เป็ นต้น (ดังตาราง) ส่วนไทย IMF ปรับเพิม GDP ปี 2563
เหลือหดตัว -7.1% (เดิมคาด - . %) ตอกยําความเชือว่า Downside ของเศรษฐกิจไทย
โดยส่วนใหญ่ปรับคาดการณ์ลง
เริมจํากัด ส่วนปี
ประมาณการ GDP โลกของ IMF

ทีมา: IMF, ต.ค.

แม้มุมมอง Downside GDP ปี
จะจํากัด อย่างไรก็ ตามยังมี ปัจจัยเสียง คือ การ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุด เพิมขึน ทําให้กิจกรรมเศรษฐกิจยังไม่กลับมาระดับ
ปกติ และล่าสุด ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน เผชิญอุปสรรคอีกครัง ดังนี
 จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ทวโลกเพิ
ั
มขึนต่อ วานนีเพิมอีก . แสนราย ส่งผลให้
จํานวนผูต้ ิดเชือสะสม(Total Case) ทัวโลกแตะระดับ 38 ล้านรายแล้ว และใน
ภูมิภาคเอเชีย หลายประเทศยังมีจาํ นวนผูต้ ิดเชือสูง เช่น เมียนมาร์พบผูต้ ิดเชือ
ใหม่อีก , ราย ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสมในเมียนมาร์แตะระดับ 3 หมืน
ราย, จีน ล่าสุดพบผูต้ ิดเชือใหม่จาํ นวน 20 ราย สูงสุดในรอบ 2 เดือน

Research Division

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

 การพั ฒ นาวั ค ซี น กลั บ มาเผชิ ญ อุ ป สรรคอี ก ครัง: วานนี บริ ษั ท Johnson &
Johnson ประกาศหยุ ด การพัฒ นาวัค ซี น COVID-19 ชัวคราว (Temporarily
Paused) เนืองจาก Johnson & Johnson ตรวจพบอาการป่ วยทียังไม่สามารถ
อธิ บ ายได้ใ นกลุ่ม อาสาสมัค ร ซึ งคล้า ยกั บ กรณี ข องบริ ษั ท AstraZeneca ที
ประกาศหยุดพัฒนาวัคซีนชัวคราว ก.ย. (ปั จจุบนั กลับมาทดสอบตามปกติ) ,
และอีกบริษัท คือ Eli Lilly’s บริษัทผูพ้ ฒ
ั นายา สัญชาติสหรัฐ) หยุดการทดลอง
Antibody รักษา COVID-19 เนืองจากความกังวลด้านความปลอดภัย
จากความเสียงของ COVID-19 ข้างต้น เมือรวมกับวัคซีนกลับมาเผชิญอุปสรรค ถือเป็ น
Sentiment เชิงบวกต่อ STGT, STA และ NER

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำให้
เชื่อเศรษฐกิจ 4Q63 กลับมาตั้งไข่ใหม่
องค์ประกอบในการเดินหน้ามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจไทยทีเป็ นระบบมากขึน หลังจาก
รัฐมนตรีคลังท่านใหม่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เข้ารับตําแหน่ง และแสดงวิศัยทัศน์
ชัดเจนถึงการออกมาตรการกระตุน้ ในโค้งสุดท้ายของปี
หรือในช่วงตลอด Q63
 ในส่ว นแรกทีออกมาแล้ว และเริม ต.ค.-ธ.ค. คือ กระตุ้น การบริโ ภค (C)
ครบทัง กลุ่มคือ กลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย (เพิมเงินในบัตรสวัสดิการอีก 500 บาท
เป็ น - บาท/คน ), กลุ่มรายได้ปานกลาง(มาตรการคนละครึง 10 ล้านคน
รัฐออกครึงนึงผ่าน Application “เป๋ าตัง” 3,000 บาท/คน และไม่เกิน 100-200
บาท/วัน ) และกลุ่ม รายได้สูง (“ช้อ ปดี มี คื น ” คื อ นํา ค่ า ซื อสิ น ค้า -บริ ก ารมา
ลดหย่อนภาษี ได้ไม่เกิน หมืนบาท) ดีตอ่ หุน้ ค้าปลีก(ดังรูป)
รายชือ่ หุน้ ทีค่ าดว่าได้ประโยชน์จากมาตรการการบริโภคของรัฐ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

 ใน ส่ ว น ถั ด มาเชื อ ว่ า รั ฐ จะเร่ ง ผลั ก ดั น เบิ ก จ่ า ยเม็ ด เงิ น ลงทุ น ภาครั ฐ
(G)และ I รัฐ ออกมาสู่ระบบตามแผน และในอดีตนายอาคม เคยเป็ นรัฐมนตรี
คมนาคม โดยงบลงทุนในส่วนของงบประมาณปี
มีวงเงินราว . แสน
ล้านบาท หรือจะเบิกจ่ายได้ราว . แสนล้านบาท/ไตรมาส ดีต่อหุน้ กลุ่ม
ก่อสร้างชอบ CK
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โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐปี 2563-64

ทีมา: MRTA, SRT

นอกจากนันเชือว่าจะเห็นมาตรการ เข้าช่วยเหลือผูป้ ระกอบธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม
ออกมาเพิมเติม ไม่ว่าจะเป็ นท่องเทียว-การบิน อาทิ Softloan สายการบิน ดีต่อ AAV ,
ยานยนต์ SAT, AH และ อสังหาริมทรัพย์ NOBLE, AP, LH เป็ นต้น
โดยรวมมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีออกมาอย่างเป็ นระบบมาก ASPS ประเมินเชือว่า
น่าจะช่วยกระตุน้ ให้เศรษฐกิจไทยในงวด 4Q63 เริมมีการฟื นตัวกลับขึนมาตังไข่ใหม่ได้
อย่างไรก็ตามยังมีตวั แปรทีจะเป็ นความเสียงและทําให้การฟื นตัวไม่เกิดขึน อาทิ .) การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศเพือนบ้านใกล้ไทย รวมถึงหากระบาดในไทยรอบที
หากมีความรุ นแรงก็จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จถูกจํากัดอีกครัง .) สถานการณ์
การเมือง หากมีเหตุทาํ ให้การเดินหน้ามาตรการต่างๆ สะดุดลงก็จะทําให้การแก้ปัญหา
เศรษฐกิจแย่ลงไปอีก

Iphone12 เปิดตัวแล้วจ้า ดีต่อหุ้น...?
วานนี Apple ประกาศเปิ ดตัว iPhone รุ ่นใหม่ (4 แบบ คือ iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro
และ 12 Pro Max) โดยพัฒนาการหลักๆเป็ นไปตามคาด คือ ทุกรุน่ จะรองรับโครงข่าย 5G
+ มีความเร็วการประมวลผลดีขึน ด้านราคาขาย iPhone ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม (แต่
ลดอุปกรณ์ หัวชาร์ต + หูฟัง EarPods) ซึงระดับราคาทีอยู่ในช่วง 25,000 - 40,000 บาท
สํา หรับ ราคาเริ มต้น คาดว่ า จะช่ ว ยให้เ ป็ น หนึ งในสิ น ค้า ที ผู้บ ริ โ ภคพิ จ ารณาเข้า ร่ว ม
มาตรการช็อปดี มีคืน (ซือสินค้าและนําไปลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 30,000 บาท) ประเมินว่า
จะเป็ นบวกต่อกลุ่มผูจ้ าํ หน่ายสินค้ามือถือ อาทิ COM7, JMART, SPVI, SYNEX นับจาก
งวด 4Q63 อย่างไรก็ตาม เชือว่าจะเริมขายในไทยราวกลางเดือนพ.ย.63 (ช้ากว่าปี 2562
เริมขาย 18 ต.ค.62) จะถือเป็ นกําหนดการวางจําหน่ายทีช้ากว่าปกติราว 1 เดือน อาจจะ
สร้าง Downside ต่อสมมติฐานยอดขายในปี 2563 ทังนี ในด้านประมาณการของ COM7
และ JMART เชือว่ายังเห็น Downside ทีจํากัด จากอานิสงส์ผลบวกยอดขาย 3Q63 ที
ดีกว่าคาด ชดเชยจากการขายสินค้ากลุ่ม Android และอุปกรณ์เสริม แต่เห็น Downside

Research Division

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

ต่อ SPVI มากกว่า จากกํา ไร 3Q63 ทียัง ไม่ โ ดดเด่น เนื องจากรายได้ห ลักอิ ง กับ สิ น ค้า
Apple
กระแสดังกล่าวถือเป็ นอีกหนึงแรงหนุ นแนวโน้ มกําไรปี 2564 โดยเชือว่ายังน่ าจะ
คาดหวังอานิ สงส์การเปลี ยนเครื อง 5G เป็ นแรงหนุ นหลั กได้ ขณะทีในส่ วนของ
มู ล ค่ า พื นฐานปี 2564 อิ ง DCF ของ COM7 JMART และ SPVI ที 43 18 และ 4.3
บาท โดยในทางพืนฐาน ยังให้ คําแนะนํา ซือ JMART และ SPVI อย่างไรก็ตาม ใน
ส่ ว นการเข้ า ลงทุ นระยะสั นอาจเห็นแรงขายทํา กํา ไร (Sell on Facts) ออกมา จึ ง
แนะนําหาจังหวะเข้ าลงทุนเมือราคาอ่อนตัว

SET มี Downside จำกัด น่าจะค่อยๆ ดีขึ้น PTTGC, DCC, JMART
ตลาดเผชิญแรงหนุนกับแรงกดดันปะทะกันอยู่ ทําให้การปรับตัวเพิมขึนน่าจะจํากัด คาด
วันนีเคลือนไหวในกรอบ
–
จุด แต่มีสญ
ั ญาณค่อยๆฟื นในระยะถัดไป ดังนี
แรงกดดันต่อตลาดหุ้น การติดเชือ COVID-19 ทีเร่งตัวสูงขึนตอนนีมีผตู้ ิดเชือทัวโลกเกิน
ล้านคน โดยเฉพาะในแถบยุโรป (นักฟุตบอลโปรตุเกส อย่าง โรนัลโด้ เพิงติดเช่นกัน)
รวมถึงการเมืองในประเทศยังอยู่ในช่วงคุกรุน่
แรงหนุน ต่อ ตลาดหุ้น เริมจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกดูดีขึน หลัง IMF ปรับเพิมประมาณ
การเศรษฐกิจปี
นีอีก . % (เป็ นครังแรกของปี ทีปรับขึน) เหลือ - . % หนุนสินค้า
โภคภัณฑ์ทยอยฟื นตัว ขณะทีประเทศไทยมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ค่อยๆ เป็ นรู ปเป็ น
ร่างมากขึน เริมจากกระตุน้ ภาคบริโภคทีมีทกุ ระดับ (ตังแต่ล่าง – บน) และต่อจากนีน่าจะ
เห็นการโฟกัสกระตุน้ เฉพาะกลุม่ ทยอยออกมามากขึน
ดังนั นกลยุ ทธ์ การลงทุนเลื อกหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ งทีมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่ วย
ขับเคลือน คาดว่าจะ Outperform ตลาดได้ ดีในช่วงนี Toppicks เลือก PTTGC ราคา
Laggard กลุ่ม คาดกําไรฟื นตามการฟื นตัวเศรษฐกิจโลก DCC คาดกําไร Q63 ฟื น
ตัว % yoy และมีโอกาสเข้ าคํานวณ SET100 รวมถึง JMART เกาะกระแส Iphone
12 ทีเพิงเปิ ดตัว และยังมีโอกาสเข้ า SET100 มีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
PTTGC (FV64F @ . ) ฝ่ ายวิ จั ย เปลี ยนคํา แนะนํา จาก “Switch” เป็ น “BUY”
เนืองจากราคาหุน้ ปรับฐานลงมาแรงจนเริมเห็น Upside และน่าจะสะท้อนหลายปั จจัยลบ
อย่าง เศรษฐกิจชะลอตัวตามผลกระทบ COVID- และการเตรียมเงินของกองทุนเพือ
จองซือหุน้ IPO อย่าง SCGP (อยู่ Industry เดียวกัน และในเดือน ก.ย. PTTGC เร่งตัว
ลดลงถึง %) ไปในระดับหนึงแล้ว รวมถึงในเดือน ต.ค. นีราคาหุน้ PTTGC ยัง Laggard
และฟื นตัวได้นอ้ ยกว่าหุน้ ในกลุ่มฯ แต่ทิศทางกําไรงวด Q คาดฟื นตัว QoQ รับผลบวก
จากทุกธุรกิจของ PTTGC ทีคาดดีขึน บวกกับทิศทางในปี
คาดกลับมาสดใส จาก
ภายใต้ประมาณการใหม่ให้ Fair Value ปี
ที
ภาพรวมอุตฯฟื นตัวจากปี
บาท มี Upside กว่า %
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DCC (FV64F @ . ) คาดยอดขาย Q เติบโต %YoY ประเมินกําไรสุทธิ Q ไว้
ที
ล้านบาท เพิมขึน %YoY ส่วนแนวโน้มกําไร Q ยังแรงต่อเนือง มีปัจจัยหนุน
จากต้นทุนค่าขนส่งทีลดลง โดยมีโอกาสสูงทีฝ่ ายวิจยั จะปรับประมาณการกําไรปี ขึนอี ก เดิ ม ให้ราคาเหมาะสมปี
ที . บาท มี Upside % และให้ Dividend
Yield . % ต่อปี
JMART (FV64F @ . ) เกาะกระแสการเปิ ดตัว Iphone รุ ่นใหม่ แม้ปัจจุบนั ราคาจะ
ปรับตัวขึนมาบ้างแล้ว แต่ซือขายกันที PER64F ราว เท่า ยังตํากว่า COM ทีซือขาย
เท่า และยังมีโอกาสเข้าคํานวณใน SET100 ถือเป็ นโอกาสสะสม
SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

