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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เริ ่ ม เห็ น สั ญ ญาณบวกจาก Fund Flow ที ่ ไ หลเข้ า เอเซี ย แต่ ก ารเมื อ งใน
ประเทศยังเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยได้ประโยชน์ไม่มาก กลยุทธ์การ
ลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับหุ้นกลุ่มธนาคารมากขึ้น จึงแนะนำให้นำเงินสด
สำรองเข้ า ลงทุ น ใน TISCO น้ ำ หนั ก 10% ส่ ว นหุ ้ น Top Pick เลื อ ก
HMPRO, STA และ TISCO

สถานการณ์กลุ่มธนาคาร ปัจจุบันเริ่มคุ้มที่จะเสี่ยงเข้าลงทุน
USD อ่อนค่าแรง ขณะทีเงินหลายสกุลในเอเชียแข็งค่าขึน อาจเป็ นสัญญาณบ่งชีว่า Fund
Flow กํา ลัง จะไหลกลับ เข้า สู่เ อเซี ย ซึงตลาดหุ้น ไทยที ถูก Underweight มาเป็ น ระยะ
เวลานานอาจได้รบั อานิสงค์เชิงบวก แต่ก็ตามต้องพิจารณาองค์ประกอบทางปั จจัยพืนฐาน
ควบคูไ่ ปด้วย เฉพาะอย่างยิงสถานการณ์การเมืองในปั จจุบนั ทีถือได้วา่ อยู่ในภาวะสุม่ เสียง
แม้ว านนี นายกรัฐ มนตรี จ ะส่ง สัญ ญาณพร้อ มยกเลิ ก การประกาศสถานการณ์ฉุก เฉิ น
ร้ายแรงในพืนที กทม. แต่กลุ่มผูช้ ุมนุมก็ ยังเดิ นหน้า เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
ภายใน วัน ขณะทีกลุ่มผูช้ มุ นุมปกป้องสถาบันก็มีการรวมตัวกันมากขึน สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวทําให้ตอ้ งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการประกาศผลประกอบการกลุ่ม
ธนาคารงวด Q63 อยู่ในเกณฑ์ทีดีกว่าคาด โดยฝ่ ายวิจยั เริมให้ความสนใจหุน้ ในกลุ่มนี
มากขึน หลังเห็นการตังสํารองทีเกิดขึนในระดับทีสูงเพือรองรับปั ญหา NPL ในอนาคต อีก
ทั ง Valuation ของกลุ่ ม ก็ ไ ด้ป รั บ ลดลงมามาก ที ระดั บ ราคาหุ้ น ปั จ จุ บั น จึ ง เชื อว่ า
Downside เริมจํากัดลง กลยุทธ์การลงทุนของพอร์ตจําลอง จึงให้นาํ เงินสดทีสํารองไว้
35% เข้าลงทุนใน TISCO ด้วยนําหนัก % Top Pick เลือก HMPRO, STA และ TISCO
หุ้นที่มกี ารซื้อสุทธิโดยตรง และผ่าน NVDR ของต่างชาติ
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ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
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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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สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในความสนใจมากขึ้น
เมือวานนี Fund Flow เห็นการไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย(Safe Haven) สะท้อน
จาก ราคาทองคําลดลง 0.2%, Dollar Index อ่อนค่า 0.5%, Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐ
เพิมขึน 7.1% (Bond Yield เพิมขึน แสดงถึงราคา Bond ลดลง) ดังรูป
ส่วนสินทรัพย์เสียง(Risk Asset) เห็นการปรับขึนในส่วนของ Bitcoin ขณะทีตลาดหุน้ โดย
ภาพรวมตลาดหลักๆ ปรับลง อาทิ ตลาดหุน้ สหรัฐ, ตลาดหุน้ เยอรมนีลดลง, ตลาดหุน้ จีน
จากความกังวลหลักๆ คือ ความกังวล COVID-19 ล่าสุดจํานวนผูต้ ิดเชือทะลุ ล้านราย
Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ STGT, STA และ NER และ Package เศรษฐกิจชุดใหม่ของ
สหรัฐเฟส ยังไม่คืบหน้า
ส่วนราคานํามันดิบปรับฐานแรง . % หลักๆ เป็ นผลจากฝั ง Demand จาก Covid-19
เช่นเดียวกับฝั ง Supply เมือวานนี EIA รายงานสต็อกนํามันเบนซินสหรัฐเพิมขึน . ล้าน
บาร์เรล (ผิดจากทีตลาดคาดจะลดลง) เช่นเดียวกับสต็อกนํามันดิบ ปรับลดลง ล้าน
บาร์เ รล น้อ ยกว่ า ที ตลาดคาดจะลดลง . ล้า นบาร์เ รล) ราคานํามัน ที ลงแรงคาด
Sentiment เชิ ง ลบต่ อ หุ้น กลุ่ม นํามัน (PTT, PTTEP) และกลุ่ม โรงกลั (PTTGC) แนะนํา
ชะลอการลงทุนช่วงสัน
ในประเทศวัน นี : ปั จจัยทีต้องติดตามนอกเหนือจากประเด็นการเมืองทียังมีกระแสอยู่
คือ เวลา 10.30 น.กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกและนําเข้า (X&M) ของไทยเดือน
เดือน ก.ย. คือ ยอดส่งออก(X) consensus คาดหดตัว . %yoy (หดตัวน้อยลงเทียบกับ
เดือน ส.ค. - . %) เช่นเดียวกับยอดนําเข้า(M) คาดหดตัว 15.8%yoy
ผลตอบแทนราคาสินทรัพย์แต่ละชนิด

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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SCGP ซื้อขายวันแรก น่าจะโดดเด่นด้วยหลายองค์ประกอบ
SCGP ถือเป็ นหุน้ ใหม่ทีได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนไทยและเทศเป็ นจํานวนมาก ซึงมีทงั
ปั จจัยภายในและภายนอกทีจะช่วยผลักดันราคาหุน้ SCGP ดังนี
หลายปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้น SCGP Outperform ตลาดฯ
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แรงผลักดันภายใน ราคา IPO ของ SCGP อยู่ที บาท คิดเป็ น PER64F เพียง .
เท่า ซึงถือว่าถูกกว่าหุน้ ในกลุ่มเดียวกันของทังในและต่างประเทศทีซือขายกันบน PER64F
เฉลียที เท่า ขณะทีแนวโน้มการเติบโตยังเร่งตัวขึนได้ตามความต้องการใช้กล่องส่ง
สินค้า และหีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ ตามการเติบโตในยุค E Commerce และกําลังการผลิตยัง
สามารถรองรับ Pending Demand ได้อีก โดยฝ่ ายวิจยั ประเมินมูลค่าพืนฐานไว้ที บาท
แรงผลักดันภายนอก SCGP มี Greenshoes 169.13 หุน้ คอยรองรับไม่ให้ราคาหุน้ ตํา
จองในช่วงสัน ยังมีแรงหนุนจากกองทุน Passive Fund เนืองจากมีโอกาสเข้าคํานวณใน
ดัชนี SET50-SET แบบ Fast Track นอกจากนียังมีโอกาสเข้าคํานวณในดัชนี MSCI
ในรอบถัด ไป (ประกาศผล พ.ย. ) และดัช นี FTSE (ประกาศผล พ.ย. )
เหมือนกับหุน้ รุน่ พี อย่าง AWC และ CRC ทีอยู่ทงั ดัชนี
ดั ง นั นแรงผลั ก ดั น ทั งจากภายในและภายนอกน่ า จะหนุ น ให้ SCGP Outperform
ตลาดได้ ในช่วงนี

Bank ราคาถูกเกินไป ลองเสี่ยงเข้าไปอีกครั้ง ชอบ TISCO มากสุด
ภาพรวมกําไรสุทธิกลุม่ ฯ 3Q63 (รวม 8 ธนาคาร ให้คาํ แนะนํา 6 ธนาคาร ยกเว้น BAY และ
TMB) เท่ากับ 2.9 หมืนล้านบาท ลดลง 1.4% QoQ (ดีกว่าคาดติดลบ 6% QoQ) โดยเห็น
การฟื นตัวเด่นสุดในกลุ่มฯ จาก KBANK (FV@B90) ราว 2 เท่า QoQ จากฐานตํางวดก่อน
(-33% yoy) และการตังผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (Expected Credit loss)
ตําลงจากงวดก่อน อย่างมีนยั ฯ หลังผูบ้ ริหารธนาคาร มีมมุ มองผ่อนคลายกว่า 2Q63 ตาม
ด้วย BBL (FV@B127) เติบโต 30% QoQ (-57% yoy) และ TISCO (FV@B80) เพิม 21%
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QoQ (-14% yoy) จากภาระการตัง ECL ตําลงจาก 2Q63 ขณะที KKP กําไรเติบโต 14%
QoQ เพราะผลขาดทุนรถยึดลดลง ส่วน BAY, SCB, TMB รายงานกําไรอ่อนตัว QoQ
จากการตัง ECL สูง ขึน ส่ว น KTB แม้ ECL ลดลงจากงวดก่ อ น ลดลง เพราะมี การตัง
สํารองให้ลกู หนีรายใหญ่รายหนึง แต่ยงั อยู่ในระดับสูง กอปรกับรายได้ดอกเบียรับสุทธิและ
ค่าธรรมเนียม อ่อนตัว QoQ สวนทางค่าใช้จ่ายดําเนินงานสูงขึน
สําหรับ NIM กลุ่มฯ ลดลงมาที 2.93% จาก 2.99% ในงวดก่อน จากธนาคารใหญ่ อย่าง
SCB, KBANK, KTB และ BAY ผลกระทบต่อเนืองจากการปรับลดอัตราดอกเบียนโยบาย
ั นาการของ NIM
ช่วง พ.ค. 63 รวมถึง KTB มีรายการพิเศษในงวดก่อน โดย TISCO มีพฒ
ดี สุด จาก 4.34% งวดก่ อ นเป็ น 4.73% เนื องจากงวดก่ อ นมี ก ารลดอัต ราดอกเบี ยเพื อ
ช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนการเงินดีขึน ตามสภาวะดอกเบียขาลง
ตามด้วย BBL NIM สูงขึนจากการรวม Permata เต็มไตรมาส
ขณะที Credit Cost กลุ่มฯ ลดลงเหลือ 1.87% จาก 2.34% ในงวดก่อน เหตุเพราะหลาย
ธนาคารมีการตัง ECL สูงไปแล้วในช่วง 1H63 ตามทีได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้น
ด้านคุณภาพสินทรัพย์ NPL Ratio อยู่ที 3.45% ใกล้เคียงสินงวดก่อนที 3.43% โดย SCB
NPL Ratio ปรับขึนจาก 3.05% เป็ น 3.32% จากการจัดชันเชิงคุณภาพ ทังนี สินเชือราว
20% - 30% ยังอยู่ในมาตรการช่วยเหลือลูกหนี ทําให้ความชัดเจนของคุณภาพสินทรัพย์
จะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจไทยตังแต่ 4Q63 – 1Q64 เป็ นความเสียงทีต้องติดตามใกล้ชิด
โดย แต่ธนาคารอย่าง TISCO, KBANK และ BBL เริมตัง ECL เพือรองรับความเสียง
ตังแต่ช่วงต้นปี ช่วยลดแรงปะทะจาก NPL ในอนาคต
คงนําหนักลงทุน น้ อยกว่าตลาด จากคุณภาพสินทรัพย์ทีอ่อนแอ เลือก ธนาคารที
มี ก ารตั ง ECL สู ง เลื อก TISCO เป็ น Top pick กลุ่ ม ฯ จากสํ า รองสู ง สะท้ อ นจาก
Coverage ratio สู ง สุ ด ในกลุ่ ม ฯ ที 196% รวมทั งสั ด ส่ ว นลู ก หนี เข้ า ร่ ว มมาตรการ
ช่วยเหลือ ค่อนข้ างตํา (20% ของพอร์ตสินเชือ) และอัตราเงินกองทุน (CAR) สูงสุด
ในกลุ่ ม ฯ ที 22.6% (เฉลี ยกลุ่ ม ฯ ราว 18.6%) อี ก ทั งในกรณี ที ธปท. อนญาตให้
จ่ายเงินปั นผล คาดหวัง Div Yield ตามด้ วย KBANK และ BBL ราคาปรับฐานมาก
พอสมควร
กำไรกลุ่มธ.พ. รายไตรมาส

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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ค้นหาหุ้นที่ต่างชาติทยอยเก็บ ชอบ TISCO, STA, TU
ในเดือน ต.ค. ต่างชาติยังขายสุทธิ หุน้ ไทยต่อเนืองอีก 1.35 หมืนล้านบาท (mtd) กดดัน
SET Index ปรับตัวลดลง 1.66%(mtd) และส่งผลให้สัดส่วนการถื อครองหุน้ ไทยของนัก
ลงทุนต่างชาติทางตรง (20.77%) + NVDR (5.3%) รวมกัน . % ถือว่าอยู่ในระดับตํา
มากเมือเทียบกับในอดีต
สัดส่วนการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติ (Actual + NVDR)

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์เป็ นรายหลักทรัพย์ พบว่า ยังมีหนุ้ บางบริษัททีต่างชาติทยอย
ซือสุทธิ ในเดือนนี ดังนั นฝ่ ายวิจัยทําการค้ นหา มีห้ ุนอะไรทีต่างชาติซือสุทธิเพิมใน
เดือน ต.ค. จากการซือทางตรงบวกกับซือผ่าน NVDR มากทีสุด 1 อันดับแรก ดังนี
หุ้นที่มีการซื้อสุทธิโดยตรง และผ่าน NVDR ของต่างชาติ
Stock Symbol
VGI

Foreign Buy +NVDR(MTD)
(ล้านบาท)
7928

Stock Symbol
KBANK

Trading Value NVDR 1 Day
(ล้านบาท)
807

KBANK

1317

SCB

296

STGT

839

BBL

259
104

TU

721

NER

THANI

721

BAM

69

TISCO

625

IVL

59
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50
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45
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42
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26

COM7
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24
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จากข้อมูลดังกล่าว เป็ นทีสังเกตว่า หุน้ กลุม่ ธ.พ. ต่างชาติกลับมาสนใจอีกครังอย่างเห็นได้
ชัด และมีการเร่งซือสุทธิจาํ นวนมากในวานนี โดยเฉพาะ หุน้ ธ.พ. ขนาดใหญ่ถกู ซือสุทธิ
ผ่าน NVDR มากสุดในวานนี คือ KBANK ถูกซือสุทธิ ผ่าน NVDR มากสุด 807 พันล้าน
บาท รองลงมา SCB 296 ล้านบาท และ BBL 259 ล้านบาท เป็ นต้น
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ดังนั นหากแรงซือหุ้นกลุ่ ม ธ.พ. จากนั กลงทุนต่ างชาติยังมี Momentum ต่ อเนื อง
น่ าจะช่วยผลักดันให้ ห้ ุนกลุ่ม ธ.พ. Outperform ตลาดได้ ดีในช่วงนี โดยฝ่ ายวิจัยชืน
ชอบ TISCO BBL และ KBANK มากสุ ดในกลุ่ มฯ และเลื อก TISCO เป็ น Top pick
ในวันนี ส่วนหุ้นกลุ่มอืนๆ ทีต่างชาติทยอยเก็บสะสม ฝ่ ายวิจัยฯ ชืนชอบ TU และ
STA

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

