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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
คาดว่ า SET Index ยั ง อยู ่ ใ นภาวะผั น ผวนต่ อ เนื ่ อ ง โดยมี ส ถานการณ์
การเมืองที่มีพัฒนาการร้อนแรงขึ้นเป็นปัจจัยสร้างแรงกดดัน กลยุทธ์การ
ลงทุนยังให้ถือเงินสด 35% ส่วนหุ้นในพอร์ตจำลอง วันนี้ปรับโดยการขาย
ทำกำไร MTC และสลับเข้าลงทุนในหุ้น STA ซึ่งได้ประโยชน์จากสถานการณ์
Covid-19 หุ้น Top Pick วันนี้เลือก PTTGC , STA และ TU

คงถือเงินสด 35% ส่วนหุ้น Top Pick เลือก PTTGC, TU และ STA
สถานการณ์การเมืองในประเทศยังทีมีอิทธิพลต่อ SET Index พัฒนาการของเหตุการณ์มี
ความร้อนแรงขึน โดยกลุ่มผูช้ ุมนุมมี การกําหนดกรอบเวลาให้รัฐบาลตอบสนองความ
ต้องการ ขณะทีกลไกทีรัฐบาลจะเข้ามาแก้ปัญหาก็ยงั ไม่ชัดเจน แม้ล่าสุดจะมีความเห็น
ตรงกันของทัง สภาฯ และ รัฐบาล ว่าจะมีการเปิ ดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพือหารือ
แนวทางแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม เชือว่าหากไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ซึงเป็ น ในจํานวนข้อเรียกร้อง โอกาสทีจะเห็นสถานการณ์ผ่อนคลายก็คงจะยาก เชือว่า
สถานการณ์ทางการเมืองทีเป็ นอยู่ น่าจะสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาด
หุน้ ต่อไป และน่าจะทําให้ SET Index ผันผวนสําหรับปั จจัยอืนทีต้องติดตาม มีเรืองของ
การประกาศงบการเงิน Q63 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึงโดยภาพรวมประเมินว่าน่าจะ
เห็นการหดตัวทัง YoY และ QoQ อีกทังยังต้องติดตามสถานการณ์เรือง NPL ต่อเนือง ส่วน
เรือง Covid-19 พบว่าจํานวนผูต้ ิดเชือยังอยู่ในระดับสูงต่อเนืองจนหลายประเทศเริมเพิม
ความเข้มงวดของมาตรการควบคุม กลยุทธ์การลงทุนยังให้ถือเงินสด % ส่วนหุน้ มีการ
ปรับโดยขายทํากําไร MTC และสลับเข้า STA หุน้ Top Pick เลือก PTTGC, STA และ TU
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Dividend Play
MCS

STEEL

DCC

CONMAT

JMART

ICT

13.10

19.50

48.9%

7.04

6.58

2.30

3.10

34.8%

13.14

6.32

15.10

18.00

19.2%

18.31

4.10

40.00

30.1%

6.85

4.88

Global Play
STA

AGRI

30.75

TU

FOOD

15.50

17.00

9.7%

14.66

4.00

PTTGC

PETRO

40.25

44.00

9.3%

NM

1.24
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(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

310.01
877.10
-3,710.10
2,522.98

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

Valuation หุน้ 2 Theme ของฝ่ายวิจยั ฯ
Company

1,208.75
-24.93
54,008

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

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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COVID-19 ยังสร้างความกังวลทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นต่างประเทศตลาดยังให้นาหนั
ํ ก คือ COVID-19 ล่าสุด จํานวนผูต้ ิดเชือสะสม
(Total Case) ทัวโลกเพิมขึนทะลุ ล้า นรายแล้ว โดยจํา นวนผู้ติดเชือรายใหม่ (New
Case) ในหลายประเทศมีแนวโน้มเพิมขึนต่ออาทิ เช่น สหรัฐ ผูต้ ิดเชือเพิมขึนอีก 57,721
ราย สูงกว่าค่าเฉลีย 7 วันย้อนหลังที , ราย, ฝรังเศสพบผูต้ ิดเชือใหม่ 76,258 ราย
สูงกว่าค่าเฉลีย 7 วันย้อนหลังที , ราย, สเปนพบผูต้ ิดเชือใหม่ 37,889 ราย สูงกว่า
ค่าเฉลีย 7 วันย้อนหลังที , ราย, อิตาลีพบผูต้ ิดเชือใหม่ 10,925 ราย สูงกว่าค่าเฉลีย
7 วันย้อนหลังที , ราย, อังกฤษพบผูต้ ิดเชือใหม่ 18,828 ราย สูงกว่าค่าเฉลีย 7 วัน
ย้อนหลังที , ราย เป็ นต้น
จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ทีสูงขึนข้างต้น ทําให้เมือวานนีหลายประเทศดังกล่าวประกาศ
มาตรการ Lockdown อีกครัง ทังการปิ ดสถานทีบางแห่ง รวมถึงการประกาศห้ามออกนอก
เคหสถาน เวลากลางคืน (Curfew) ดังตาราง
ประเทศที่กลับมา Lockdown เข้มงวดอีกครั้ง

ทีมา: ASPS รวบรวม ล่าสุด

ต.ค.

ประเด็นการแพร่ระบาดของไวรัส COVID- ดังกล่าว เชือว่าจะยังเป็ นปั จจัยสําคัญ ที
กดดันการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก และสร้าง Sentiment เชิงลบต่ตลาดหุน้ โลก และตลาด
หุน้ ไทยต่อไป แต่มีโอกาสช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ บางกลุ่ม เช่น STGT, STA
และ NER

ราคาน้ำมันดิบยังแกว่งตัวในกรอบบน
ราคานํามันดิบโลกยังแกว่งตัวในระดับสูงได้บริเวณ เหรียญฯ แม้ฝัง Demand จะมี
ปั จ จัย กดดัน จาก Covid-19 ดัง กล่ า ว แต่ ยัง มี ปั จ จัย หนุน จากการฟื นตัว ของเศรษฐกิ จ
ประเทศผูบ้ ริโภคนํามันรายใหญ่ทงั สหรัฐ และจีนทียังเห็นสัญญาณฟื นตัวชัดเจน ล่าสุด
คือ จีน วานนีรายงาน GDP Growth งวด 3Q63 ขยายตัว 4.9%yoy นับเป็ นการฟื นตัวต่อ
เป็ นงวดที 2 ต่อจากงวด Q63 เช่นเดียวกับดัชนีชีนําเศรษฐกิจอืนๆของจีนทีฟื นตัวเช่นกัน
ขยายตัว 0.8% จากเดือนก่อนทีหดตัว
ได้แก่ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เดือน ก.ย.
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-0.3% ยอดค้าปลีก (Retail Sale) ขยายตัว 3.3% จากเดือนก่อนขยายตัว 0.5%, ยอดผลิต
อุตสาหกรรม (Industrial Production) ขยายตัว 6.9% จากเดือนก่อนขยายตัว . %
ขณะทีฝั ง Supply ยังมีปัจจัยหนุนจาก OPEC+ มีมติคงการตัดลงกําลังการผลิตต่อไปที
7.7 ล้านบาร์เรล/วัน โดยรวมราคานํามันทียังทรงตัวสูงยังดีตอ่ หุน้ กลุม่ นํามัน (PTT PTTEP)
และกลุม่ โรงกลัน (PTTGC)

เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จับตาความคืบหน้าแก้รัฐธรรมนูญฯ
ผลการหารือของพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงท่าของรัฐบาลทีแถลงออกมาวานนี เชือว่าจะ
เห็นกระบวนการทีนําไปสู่การเปิ ดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญในเร็ว วัน นี (สมัยประชุม
สามัญจะเริม พ.ย. ) ทังนีมีวัตถุประสงค์เพือทีจะใช้กลไกของสภาฯ เพือแก้ปัญหา
สถานการณ์ทางการเมืองในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามว่า นอกจากการแสดง
ความเห็นของฝ่ ายต่างๆ ในสภาฯ แล้ว จะมีความคืบหน้าใดๆ ทีตอบสนอง หรือเยียวยาข้อ
เรียกร้องของกลุ่มผูช้ มุ นุม (กลุ่มคณะราษฎร์
) และทําให้สถานการณ์การชุมนุมผ่อน
คลายลงได้หรือไม่ จากการทีติดตามสถานการณ์พบว่าข้อเรียกร้องหลักทีกลไกของรัฐสภา
ฯ พอที จะเยี ย วยาได้ ก็ น่ า จะเป็ นเรื องการเดิ น หน้ า แก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ล่ า สุ ด
คณะกรรมาธิ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิมเติมก่อนรับหลักการ ซึงตังขึน
ก่อนการปิ ดสมัยการประชุมสามัญ รอบทีผ่านมาได้ตังขึน ได้มีการเสนอขอขยายเวลา
สําหรับการพิจารณาออกไปอีก วัน ซึงดูเหมื อนจะทําให้เงือนไขทีจะนําไปสู่การแก้
รัฐธรรมนูญ ดูเหมือนคืบหน้าช้ากว่าแผนเดิม เมือเปิ ดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญแล้วจึง
ต้องติดตามดูว่าจะมีแนวทางใดทีจะทําให้เกิดความผ่อนคลายของสถานการณ์ได้หรือไม่
สํา หรับ ข้อ เรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรีล าออก หรือ ใช้อ าํ นาจยุบสภา แม้ใ นทางปฎิบัติ
สามารถทําได้ แต่ภายใต้กติกาการได้มาซึงนายกรัฐมนตรี และการเลือกตัง ทียังอยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญปั จจุบนั อาจทําให้ยงั อยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไป
ประเมินโดยภาพรวมทางการเมืองแล้ว ยังมีโอกาสทีจะสร้างแรงกดดันต่อ SET Index ได้
ต่อ โดยอาจเห็นแรงขายออกมาจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ และสถาบันในประเทศได้อยู่
นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ตอ่ เนือง โดยกลยุทธ์การลงทุนตามพอร์ตจําลอง ยังให้ถือ
ครองเงิ น สด % และหุ้น ที เลื อ กเน้น ไปในกลุ่ม Global Play และหุ้น High Dividend
Yield

ในอดีตการเมืองกดดันตลาดปรับฐานแรง…แต่มักไม่นาน
ในช่วงทีผ่านมา ตลาดหุน้ ไทยถูกกดดันจากประเด็ นการเมื องเป็ น หลัก เพียงแค่ วัน
ตลาดปรับฐานลงมา 55 จุด หรือ . % (ลดลงมากสุดเป็ นอันดับที ของตลาดหุน้
ตลาดทัวโลก -> ข้อมูลจาก Bloomberg)
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สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต คือ เวลาทีเหตุการณ์ทางการเมืองร้อนแรง หุน้ มักจะปรับฐาน
เร็วและแรงเสมอ แต่ก็พร้อมจะฟื นกลับได้เร็วเช่นกัน สะท้อนจากข้อมูล Historical P/E,
SET Index รวมถึงระยะเวลาในการปรับฐานของดัชนี หลังจากรัฐประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน เดือนให้หลัง จาก เหตุการณ์สาํ คัญในอดีต (พฤษภาทมิฬ, พันธมิตร, นปช.
และกปปส.) พบว่า Historical P/E ลดลงแรงสุด – เท่า (ตอนนีลดลงมาแล้ว . เท่า),
SET Index ลดลง – . % (ตอนนีลดลงมาแล้ว . %) และระยะเวลาในการปรับลง
จนถึงจุดตําสุด คือ – วัน (ตอนนีผ่านมาแล้ว วัน)
ตารางการเปลี่ยนแปลง P/E, SET Index และระยะเวลาในการปรับฐานของดัชนี หลัง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
Historical P/E
สถานะการณ์ฉ ุกเฉิน
2535 (พฤษภาทมิฬ)

Max

Min

SET Index
ช่วงเวลาในการ
ปรับฐานถึงจุด
ตําสุด (เท่า)

Last

Max

Min

วัน ที
การเปลียนแปลง
SET Index ถึงจุด
ตําสุด (%Chg)

Last

ช่วงเวลาในการ
ปรับฐานถึงจุด
ตําสุด (วัน )

15.47

14.1

14.1

0.00

756.29

667.84

667.84

0.0%

0

9.64

9.05

9.2

-0.15

724.98

681.71

692.57

-1.6%

1

2553 (นปช.)

14.4

13.14

14.19

-1.05

796.86

726.29

783.93

-7.4%

11

2557 (กปปส.)

15.05

14.22

14.56

-0.34

1332.37 1264.07

1293.1

-2.2%

9

2563 (ปลดแอก)

21.75

20.82

21.75

-0.93

1263.99 1208.75

1263.99

-4.4%

5

2549 (พันธมิตร)
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เหตุการณ์ทางการเมืองการเมือง ใน ครัง ตามมาด้วยการรัฐประหาร ส่วนอีก ครัง
ทหารเข้าทําการสลายม็อบ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ยังไม่เห็นพัฒนาการนําไปสู่การดีดกลับ
ของดัชนีได้ในช่วงเวลาสันๆ ดังนันนักลงทุนจําเป็ นต้องติดตามประเด็นการเมืองอย่า ง
ใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าในทิศทางทีดีขนึ ถือเป็ นโอกาสในการเพิมนําหนักการลงทุนใน
สินทรัพย์เสียง โดยหวังผลการฟื นกลับเร็วดังข้อมูลในอดีต
ดังนันกลยุทธ์การลงทุนตอนนี ยังแนะนําถือเงินสด % ของพอร์ตการลงทุน ส่วน
อี ก % เน้ น ลงทุ น ในหุ้ น ปั น ผลสู ง DCC, JMART, MCS รวมถึ ง หุ้ น Global Play
อย่าง TU, PTTGC, STA โดยวันนีเลือก TU, PTTGC และ STA เป็ น Toppicks
Valuation หุ้น 2 Theme ของฝ่ายวิจัยฯ
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(19/10/2020)

Dividend Play
MCS

STEEL

13.10

19.50

48.9%

7.04

6.58

DCC

CONMAT

2.30

3.10

34.8%

13.14

6.32

15.10

18.00

19.2%

18.31

4.10

JMART

ICT

Global Play
STA

AGRI

30.75

40.00

30.1%

6.85

4.88

TU

FOOD

15.50

17.00

9.7%

14.66

4.00

PTTGC

PETRO

40.25

44.00

9.3%

NM

1.24
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