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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การชุมนุมทางการเมืองวานนี้แม้จะสลายตัวไปแล้ว แต่การเมืองก็ยังต้อง
ติดตามในฐานะปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อ SET Index อี ก เรื ่ อ งที ่ อ ยู ่ ใ น
ความสนใจ คือการแก้ปัญหา NPL ในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งอาจกระทบ
ต่อการจ่ายเงินปันผล พอร์ตจำลอง ขายทำกำไร NER (กำไร 22.7%) ให้นำ
เงินเข้าลงทุน DCC เลือก JMART, PTTGC และ DCC เป็น Top Pick

จับตาทั้งการเมือง และ การแก้ปัญหา NPL ที่อาจกดดัน SET Index
สถานการณ์การเมืองทีมีการชุมนุม แม้จะมีการสลายการชุมนุมไปแล้วเมือเช้ามืดทีผ่านมา
แต่ตอ้ งถือว่าสถานการณ์ยงั ไม่นิง โดยยังอาจมีการนัดชุมนุมกันใหม่ในช่วง :00 น. วันนี
แม้จะไม่ใช่เรืองง่ายแต้ก็ตอ้ งติดตามในฐานะปั จจัยทีอาจสร้างความผันผวนให้กับ SET
Index ประเด็นทีอยู่ในความสนใจถัดมาถือแนวทางในการทีจะป้องกัน และ แก้ไข ปั ญหา
NPL ในระบบสถาบันการเงิน โดยปั จจุบนั มีมลู หนีทีเข้าโครงการพักชําระหนีรวม . ล้าน
ล้านบาท ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่า มีสดั ส่วน % ทีสามารถกลับมาชําระ
หนี ได้ ส่ว นอี ก % ทีเหลื อ ยัง ต้อ งดูแ ลและให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่อ ไป ซึงในส่ว นนี ต้อ ง
ติดตามดูแนวทางในการแก้ไขปั ญหาว่าจะใช้กลไกอะไร แต่โดยหลักการแล้ว หากมีความ
เสียหายเกิดขึนไม่ว่าจะใช้แนวทางไหน ไม่ว่าจะเป็ นการตัง AMC เข้ามาซือหนี หรือ ให้
ธนาคารพาณิชย์ จัดการปั ญหาดัวยตัวเอง ภาระอันเนืองมาจากการด้อยคุณภาพสินทรัพย์
ก็ ยังต้องตกอยู่กับธนาคารพาณิ ชย์อยู่นันเอง และสุดท้ายต้องติดตามว่าจะกระทบต่อ
กราจ่ายเงินปั นผลในงวดต่อๆ ไปหรือไม่ พอร์ตการลงทุนวานนีได้ขายทํากําไร NER รับ
กําไร . % ให้นาํ เงินเข้าลงทุนใน DCC เพิม Top Pick เลือก DCC, JMART และ PTTGC
เปรียบเทียบผลตอบแทนตัง้ แต่ตน้ ปี(ytd) ของแต่ละดัชนี
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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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สหรัฐยังไม่บรรลุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กด Dollar อ่อน
ตลาดหุน้ โลกวานนีปรับฐานเล็กน้อย โดยตลาดหุน้ สหรัฐดัชนี Dow Jones ลดลง 0.6%,
S&P 500 ลดลง 0.7%, NASDAQ ลดลง 0.8% จากความกังวลการพิ จารณามาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจของสหรัฐทีล่าช้า ภายหลังนาง Nancy Pelosi ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ของสหรัฐ (พรรค Democratic ครองเสี ย งข้า งมาก) ยัง ไม่ ส ามารถเจรจาหาข้อ สรุ ป
มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ กั บ นาย Steven Mnuchin รั ฐ มนตรี ค ลั ง สหรั ฐ (พรรค
Republican) ได้ โดยทางฝั ง Democratic เสนอวงเงินกระตุน้ 2.2 ล้านล้านเหรียญ ขณะที
ฝั ง Republican เสนอวงเงิน 1.8 ล้านล้านเหรียญ และอีกประเด็นหนึง คือ ความกังวล
ไวรัส COVID-19 ยังอยู่ ภายหลังจํานวนผูต้ ิดเชือเฉลียย้อนหลัง 7 วันของสหรัฐเพิมขึนเป็ น
50, ราย แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน, ฝรังเศสพบผูต้ ิดเชือใหม่เฉลียย้อนหลัง
7 วัน ,387 ราย แตะระดับสูงสุดตังแต่มีการระบาด (All Time High) ส่งผลให้ฝรังเศส
ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทันที
ความกังวลต่างๆ ข้างต้นกดดันให้ค่าเงิน Dollar Index อ่อนค่า 0.16% ซึงเป็ นปั จจัยหนุน
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เช่น นํามันดิบ โดยราคานํามันดิบเพิมขึนกว่า 2% จาก Dollar Index
ทีอ่อนค่า และแรงหนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อตกลงปรับลดกําลัง
การผลิตของ OPEC+ (JMMC) ระบุวา่ กลุม่ OPEC+ ปฎิบตั ิตามข้อตกลงปรับลดการผลิต
ในสัดส่วนสูงถึง 97% ในเดือน ก.ย. 2563 ทังนี ราคานํามันทีเพิมขึน ช่วยสร้าง Sentiment
เชิงบวกต่อหุน้ กลุม่ นํามัน (PTT PTTEP) และกลุม่ โรงกลัน (PTTGC)

สัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายของปีมีอยู่ต่อเนื่อง
สัญญาณการเดินหน้าผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี มีให้
เห็นอย่างต่อเนือง ทังทางด้านนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ดังนี
 นโยบายการเงิน : วานนี ฝ่ ายวิจยั ASPS เข้าร่วมงานประชุม Analyst meeting
ทีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่ามีประเด็นทีน่าสนใจดังนี
o เศรษฐกิจไทยปี 2563 ธปท. คาดหดตัวน้อยลง โดยปรับลดประมาณ
การ GDP ปี 2563 เป็ นหดตัว -7.8%yoy (เดิมคาด -8.1%) จากมุมมอง
การส่งออกดี ขึน และแต่ปี 2564 คาดขยายตัว ตําลงเหลือ 3.6%yoy
(เดิมคาด 5%) จากการเปิ ดรับนักท่องเทียวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป แต่
ประเด็นนี ASPS มองว่าตลาดรับรูไ้ ปแล้ว
o ธปท. ยังไม่ได้ปิดโอกาสสําหรับการปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายใน
อนาคต สอดคล้องกับ ASPS ทียังคงมุมมองเดิมคือ การประชุม กนง.
ทีเหลืออีก 2 ครังของปี นีมี กนง. โอกาสลดดอกเบีย 0.25% ซึงจะส่งผล
ให้ อั ต ราดอกเบี ยนโยบายของไทยลงไปอยู่ ที 0.25% โดย ASPS
ประเมินว่าอัตราดอกเบียทีลดลดงทุกๆ 0.25% จะหนุน P/E ของ SET
Index ราว 1 เท่า หรือคิดเป็ นประมาณ 75 จุดของ SET Index
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 นโยบายการคลัง : ภายหลังจากทีภาครัฐออกมาตรการกระตุน้ การบริโภคครบ
ทัง 3 กลุ่มไปแล้ว ได้แก่กลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย (เพิมเงินในบัตรสวัสดิการอีก 500
บาท), กลุ่มรายได้ปานกลาง (มาตรการคนละครึง 10 ล้านคน) และกลุ่มรายได้
สูง (ช้อ ปดี มี คื น ) ล่ า สุด นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รัฐ มนตรี ค ลัง ประกาศ
เดิ น หน้า ผลัก ดัน มาตรการการบริ โ ภคเพิ มเติ ม อี ก โดยสังการให้ส าํ นัก งาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พิจารณาเตรียมมาตรการกระตุน้ กําลังซือช่วง 4Q63
เพือเป็ นของขวัญปี ใหม่ให้ประชาชน ซึงจะเป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ ค้าปลีก
(ดังรูป)
รายชือ่ หุน้ ทีค่ าดว่าได้ประโยชน์จากมาตรการการบริโภคของรัฐ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

การเมืองเต็มไปด้วยเรื่องที่เกินคาด ... SET Index ยังต้องผันผวน
การชุมนุมทางการเมือง วานนีถือได้ว่ามีความร้อนแรง และรุนแรงมากกว่าทีคาด โดยภาพ
การชุมนุม มีทงกลุ
ั ่มคณะราษฎร์ กลุ่มทีมีความเห็นตรงข้ามกับกลุ่มแรก และ เจ้าหน้าที
เข้ามาดูแลการชุมนุม ซึงในระหว่างการชุมนุมมีการเคลือนย้ายมวลชนซึงสุดท้ายสามารถ
เข้าไปทีบริเวณหน้าทําเนี ยบรัฐบาล และปั กหลักปราศรัยทีบริเวณดังกล่าว แต่ในทีสุด
เจ้าหน้าทีก็สามารถเข้าไปสลายการชุมนุมได้ เมือเช้ามืดวันนี อย่างไรก็ตามได้มีการนัด
หมายกันทีจะรวมตัวชุมนุมใหม่บริเวณ ราชประสงค์ แม้รฐั บาลจะประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน
แม้การชุมนุมใหญ่วนั ที ต.ค.
จะยุติลง แต่ในมุมของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุน
แล้วจากนีไป ปั จจัยการเมืองก็ยงั เป็ นเรืองทีต้องติดตามใกล้ชิด เนืองจากจะมีผลโดยตรง
ต่ อ การขับ เคลื อนมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ รวมถึ ง ความเชื อมันของนัก ลงทุน และ
ผูบ้ ริโภค สําหรับทิศทางของ SET Index ทีตอบสนองต่อเนืองนี เชือว่าจะยังอยู่ในภาวะที
ผัน ผวนอยู่ ดัง นันกลยุท ธ์ก ารลงทุน ยัง เน้น ไปที หุ้น รายตัว ที มี พื นฐานแข็ ง แกร่ง และ
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ดี โดยจะให้นาหนั
ํ กไปทีหุน้ ขนาด กลาง – เล็กมากขึน
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สถานการณ์ NPL ของธนาคาร อยู่ใน Spot Light มากขึ้น
ธปท. มี แนวคิดจัดตัง AMC ในรู ปแบบ Warehousing เพือบริหารจัดการสินทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพ หรือสินทรัพย์ทียังไม่ถกู จัดชันเป็ น NPL แต่เผชิญปั ญหาด้านสภาพคล่อง สําหรับ
กลุม่ ลูกหนีทีเข้าร่วมาตรการพักชําระหนี ณ 31 ส.ค. 63 ซึงมีมลู หนีประมาณ 6.9 ล้านล้าน
บาท (ราว 40% ของพอร์ตสินเชือทังระบบสถาบันการเงิน) โดยปั จจุบัน ธปท. มองว่า
ลูก หนี ที เข้า ร่ว มมาตรการพัก ชํา ระหนี ราว 40% ยัง ไม่ ส ามารถกลับ มาชํา ระคื น หนี ได้
ตามปกติและต้องให้ความช่วยเหลือเพิมเติม โดยกลุ่ม SME (มูลหนีเข้าร่วมมาตรการราว
2.1 ล้านล้านบาท) จะครบกําหนดพักชําระหนีตังแต่ 22 ต.ค. 63
ทังนี ธปท. ยังไม่มีการเปิ ดเผยรายละเอียดชัดเจน โดยในกรณีเกิดในรู ปแบบการขายหนี
ออกไปให้กับ AMC ซึงเป็ นกระบวนการในการแก้ปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ ผ่านการแยก
สินทรัพย์ทีมีแนวโน้มด้อยค่า ออกจากสินทรัพย์ปกติ (Good bank และ Bad bank) ซึงจะ
ช่วยให้ ธ.พ. เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการสินทรัพย์มากขึน อย่างไรก็ดีก่อน ธ.พ.
จะสามารถขายหนีให้ AMC ทาง ธ.พ. มีการตังผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
(Expected credit loss : ECL) จนครบจํานวนทีต้องตังสําหรับมูลหนีนันก่อน
ภาพรวมข้างต้นในกรณีทีเกิดขึนและ ธ.พ. เข้าร่วม อาจส่งผลให้ภาระการตัง ECL ของ
กลุม่ ฯ เร่งตัวขึน เพือรองรับการขายหนีให้ AMC ซึงสร้างแรงกดดันต่อการดําเนินงานกลุ่มฯ
คาดส่งผลต่อเนืองถึงเงินปั นผล แม้ในกรณีที ธปท. อนุญาตให้ ธ.พ. สามารถจ่ายเงินปั น
ผลได้ หลังประเมิน Stress test แล้วเสร็จในช่วงปลาย ต.ค. – พ.ย. 63 แต่ฝ่ายวิจยั ประเมิน
โอกาสในการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2563 ค่อนข้างตํา หรือ จ่ายในอัตราทีตําลงจากปี
2562 ค่อนข้างมาก ทังจากแนวโน้มการดําเนินงานทีอ่อนแอลง และรักษาฐานเงินกองทุน
ขันที 1 (Tier-1) เพือรองรับความเสียงในอนาคต
แม้ SETBANK ตังแต่ตน้ ปี ป รับ ตัวลง 43% จน PBV ซือขายที 0.6 เท่ า ตํากว่า ค่า เฉลี ย
ย้อนหลัง 12 ปี (ครอบคลุมวิกฤติ Subprime) ราว 2SD แต่คณ
ุ ภาพสินทรัพย์อ่อนแอและ
คลุมเครือ ทําให้ความน่าสนใจลงทุนหุน้ ในกลุ่มยังจํากัด ดังนันยังคงนําหนักกลุ่ม ธ.พ.
“น้อยกว่าตลาด” ส่วนหุน้ ทีแนะนําซือ มีเพียงบริษัทเดียว คือ BBL (FV@B122) ราคาผ่าน
การปรับฐานพอสมควร จน PBV ซือขายที 0.41 เท่า ตํากว่าค่าเฉลียราว 2SD แต่ตอ้ ง
คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว (3 ปี ขึนไป) จากการเติบโตในต่างประเทศผ่านธนาคาร
Permata ในอินโดฯ

หุ้นกลาง-เล็กปันผลสูง หนึ่งในทางเลือกลงทุนที่ดีเวลานี้
แรงขายของต่างชาติทีมี มาต่อเนือง กว่า . แสนล้านบาท (ytd) บวกกับแรงซือของ
สถาบันฯ ในช่วงทีเหลือของปี มีโอกาสแผ่วลง เนืองจากแรงซือกองทุน LTF ทีมักกระจุกตัว
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี หายไปเป็ นปี แรก ขณะทีนักลงทุนรายย่อยยังคงเป็ นพระเอก
ในการผลักดันดัชนีในปี นี โดยเฉพาะหุน้ กลาง-เล็ก ที Outperform ตลาดเป็ นพิเศษในปี นี
สะท้อนได้จาก MAI Index ปรับตัวเพิมขึน . % ytd รองลงมา คือ SSET Index ลดลง -
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6.9% ytd, SET Index ลดลง - % ytd และ SET50 Index ปรับตัวลดลงมากสุด . %
ytd
เปรียบเทียบผลตอบแทนตัง้ แต่ตน้ ปี(ytd) ของแต่ละดัชนี

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
ข้อมูลสินสุด ต.ค.

ขณะทีปั จจุบนั ตลาดหุน้ ยังเผชิญกับหลายความเสียง ทังการเมืองยังไม่นิง, COVID-19 ยัง
ระบาด รวมถึงประเด็นงดจ่ายปั นผลของหุน้ หลายบริษัท (อาทิ หุน้ กลุ่ม ธ.พ.) ซึงปั จจุบนั
ฝ่ ายวิ จัย ประเมิ น Dividend Yield63F ของ SET Index (ณ วัน ที ต.ค. ) เท่ า กั บ
2.55% ต่อปี ลดลงมากเมือเทียบกับค่าเฉลียในอดีตเกิน % ต่อปี
Dividend Yield ของ SET Index (ตัง้ แต่ตน้ ปี-ปัจจุบนั )

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
ข้อมูลสินสุด ต.ค.
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ดังนันกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี แนะนําหุน้ ขนาดกลาง-เล็ก พืนฐานแข็งแกร่ง ยิงมีการจ่าย
ปั นผลสูง ยิงเป็ นเป้าหมายของนักลงทุนในเวลาทีตลาดผันผวน โดยฝ่ ายวิจยั คัดกรองหุน้ ที
ผ่านเงือนไขดังต่อไปนี
1. เป็ นหุน้ ทีมี Market Cap. < 2 หมืนล้านบาท
2. มี Dividend Yield > 3.5%
3. มี Upside และฝ่ ายวิจยั แนะนํา “ซือ”
ได้ผลลัพธ์ 7 หุน้ กลาง-เล็ก ปั นผลสูง น่าลงทุน ดังนี
Valuation หุน้ กลาง-เล็ก ปันผลเด่นทีฝ่ า่ ยวิจยั ฯชืน่ ชอบ
Company

Sector

Mkt. cap.

NOBLE
ASK
ORI
MCS
DCC
RJH
JMART

PROP
FIN
PROP
STEEL
CONMAT
HELTH
ICT

9.08
6.55
16.80
6.25
19.02
6.66
15.30

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(14/10/2020)
19.90
18.60
6.85
13.10
2.32
22.20
16.60

22.70
25.00
8.10
19.50
3.10
26.90
18.00

14.1%
34.4%
18.3%
48.9%
33.6%
21.2%
8.4%

5.4
7.4
5.6
7.0
13.3
21.7
20.1

11.06
6.79
6.76
6.58
6.26
3.84
3.73

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

Toppick วันนี เลือก ใน หุ้น คือ DCC, JMART รวมถึงหุ้นปิ โตรฯ PTTGC ราคา
ยัง Laggard กลุ่ม และได้ แรงหนุนจากราคานํามันฟื นตัว
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

