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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ครึ่งแรกของเดือน ส.ค.63 SET Index น่าจะอยู่ภายใต้แรงกดดันของตัวเลข
ที่สำคัญ 2 รายการคือ GDP และ ผลประกอบการ 2Q63 ซึ่งจะถูกประกาศ
ออกมา โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปี อย่างไรก็ตามสถานการณ์หลัง
จากนั้นน่าจะค่อยๆ ดีขึ้น พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน ส่วนหุ้น
Top Pick เลือก INTUCH และ MCS

สิงหาคม Hot Spot อยู่ช่วงกลางเดือน แล้วจะค่อยๆ เย็นลง
ความเชือทีตรงกันในประเด็นทางเศรษฐกิจคือการเชือว่างวด 2Q63 จะเป็ นจุดตําสุดของ
GDP รวมถึงการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน ซึงภายในช่วงกลางเดือนนี เราคงจะได้เห็น
ว่าจุดตําสุดของแต่ละเรืองอยู่ทีบริเวณไหน และจะลึกมากกว่าทีคิดหรือไม่ เริมจากผล
ประกอบการ 2Q63 ของบริษัทจดทะเบียนซึงทยอยประกาศออกมาต่อเนืองและน่าจะจบ
ในวันที ส.ค. เบืองต้นคาดเห็นกําไรสุทธิอยู่ทีบริเวณ แสนล้านบาท ตํากว่าฐานใน
ภาวะปกติราวครึงหนึง ซึงน่าจะนําไปสู่การปรับลดประมาณการกําไรปี
ลงอีกรอบ
เบืองต้นคาดปรับลดไม่นอ้ ยกว่า % จากประมาณการเดิม หลังจากนันในวันที ส.ค.
จะมี ก ารรายงานตัว เลข GDP งวด 2Q63 ซึงฝ่ ายวิ จัย คาดว่ า จะหดตัว % YoY
อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนหน้านีเห็นหลายสํานักวิจยั ออกมาทยอยปรับลดคาดการณ์ GDP
Growth ลงมาอีกรอบหนึง นอกจากการรายงานตัวเลขทีสําคัญทัง รายการแล้ว ยังต้อง
ตามเรืองการพิจารณาข้อตกลงการค้า สหรัฐฯ-จีน ซึงถือเป็ นอีกประการหนึง สถานการณ์
แวดล้อมดังกล่าวน่าจะทําให้เกิดแรงกดดันต่อ SET Index ช่วงกลางเดือน ก่อนทีจะผ่อน
คลายในช่วงปลายเดือน วันนีไม่มีการปรับพอร์ต หุน้ Top Pick เลือก MCS และ INTUCH
กำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยระหว่าง Consensus กับฝ่ายวิจัยฯ ASPS
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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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ยังคงเห็น Downside ของประมาณการ GDP Growth ไทย
ช่ ว งครึงแรกของเดื อ น ส.ค. ASPS ประเมิ น ว่าตลาดหุ้น ไทยจะเผชิ ญ แรงกดดันและมี
ข้อจํากัดในการปรับขึนจาก 4 ปั จจัย คือ
 กระแสการปรับ ลด GDP ปี 2563 ยัง มีอ ย่างต่อ เนือง หน่วยงานรัฐเริมจาก
ธปท. ปรับลดลงเหลือ - . %yoy ตามมาด้วย สัปดาห์ทีแล้ว กระทรวงการคลัง
คาดเหลือ – . % และต้นสัปดาห์ ม.หอการค้าไทยปรับลดคาด – 9.4% และ
ล่าสุด เมือวานนี กกร. (สภาหอการค้า, สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคาร
ไทย) ปรับลดคาดการณ์อยู่ในช่วง – % ถึง - % จากเดิม - % ถึง -8% VS.
ASPS คาดหดตัว . %yoy ในส่วนของ ASPS ประเมิน ว่ามีโ อกาสจะเห็น
Downside ข อ งปร ะมาณการ GDP ปี
จากความไม่ แ น่ น อ น ข อ ง
เหตุก ารณ์บ างส่ว นในอนาคต เช่น การกลับมา Reopen ธุรกิจ ของไทย ใน
ภาวะที ต่ า งประเทศ โดยเฉพาะคู่ค ้า หลัก ของไทย มี ห ลายประเทศกลับ มา
Lockdown เศรษฐกิ จรอบที ในช่วง Q63 หลังผูต้ ิดเชือ Covid- เพิมขึน
ต่อเนือง เฉพาะอย่างยิงในกลุ่มประเทศเพือนบ้านอาเซียน รวมถึงภูมิภาคอืนๆ
(ไทยพึ งภาคต่ า งประเทศสั ด ส่ ว นสู ง มาก คื อ ส่ ง ออกราว %ของ GDP ,
ท่องเทียวราว % GDP) และผลกระทบสําคัญ คือ การบริโภคครัวเรือน (ราว
50% GDP) ในช่วง 2H63 คาดได้รบั ผลกระทบหลักจากกําลังซือทีหายไป จาก
แนวโน้มผูว้ า่ งงานเพิมขึน ล่าสุด กกร. คาดปี
จะมีผวู้ า่ งงานรวมราว ล้าน
คน เทียบกับกําลังแรงงานทังระบบไทยอยู่ราว ล้านคน หรือ Unemployment
rate ของไทยจะพึงขึนมาอยู่ทีราว . %
 การรายงาน GDP 2Q ของไทย คือ สภาพัฒน์จะประกาศวันที ส.ค.
ASPS คาดหดตัว %yoy หรือ หดตัว . %qoq อยู่ที . ล้านล้านบาท โดย
ประเมินงวด Q เป็ น Bottom ของปี นี อย่างไรก็ตามหาก GDP ออกมาหดตัว
มากกว่าทีคาด หรือ ใกล้เคียงคาด เชือว่า SET Index จะถูกกดดัน
 กระแสความตึงเครียดสหรัฐ – จีน ซึงเริมมาตังแต่กลางปี -ปั จจุบนั (ดังตาราง)
ล่าสุด เมือวานนี รัฐบาลสหรัฐ ต้องการให้ Application ทีเป็ นของประเทศจี น
Remove ออกจาก Apple Store และ Goggle Store ทังหมด ASPS ประเมิน
ว่ า มี โ อกาสที ร้อ นแรงขึ นเรื อยๆ เพราะการเลื อ กตั งสหรั ฐ วั น ที พ.ย.
ประธานาธิบดีทรัมป์ จะเร่งสร้างคะแนนเสียง
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Timeline ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในปี 2563

ทีมา: ASPS รวบรวม

กนง. คงดอกเบี้ย 0.5% ตามคาด แต่ยังจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไป
ผลการประชุม กนง. เมือวานนีเป็ นไปตามที ASPS นําเสนอ คือ มีมติเอกฉันท์คงอัตรา
ดอกเบียนโยบายที 0.5% ระดับ ตําสุดเป็ นประวัติการณ์ โดย Highlight สํา คัญ ที กนง.
สือสารเมือวานนี คือ
1. เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดเริมฟื นตัว %mom ผลจากการผ่อนคลาย Lockdown
อย่ า งไรก็ ต ามช่ ว งที เหลื อ ของปี
คาดหดตัว %yoy โดยค่ อ นข้า งกัง วล
แนวโน้มการจ้างงานลดลง , ภาคท่องเทียวฟื นตัวล่าช้า โดยรวมคาดเศรษฐกิจาํ
ไทยกลับไปสู่ระดับก่อนเกิด COVID-19 จะใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี (ปี 2565 เป็ น
ต้นไป)
2. กนง. เน้นว่ายังพร้อมใช้เครืองมือทางนโยบายเพิมเติมหากจําเป็ น
โดยภาพรวมทําให้ ASPS ยังคงมุมมองเดิมคือ คาดในช่วงทีเหลือของปี นีกําหนดการ
ประชุม กนง.เหลือ ครัง คือ ก.ย., พ.ย., ธ.ค. คาด กนง.ลงดอกเบียฯได้อีก
ครังๆราว . % อยู่ที . % รวมถึงการใช้นโยบายการเงินอืนๆ อาทิ การปรับลดเงิน
นําส่งเข้ากองทุนฟื นฟูฯ (FIDF) ลงอีกครังจากปั จจุบนั อยู่ที . % (ปี นี ธปท.ปรับลงมา
ครัง จากระดับ . %)
โดยปั จจัยสนับสนุนความเชือคือ .) อัตราดอกเบียทีแท้จริงของไทย(Net Interest rate)
ยังเป็ น + % เปิ ดช่องให้ลดดอกเบียฯ ได้ 2.) นโยบายการคลังล่าช้า และสะดุดระยะสัน
. สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินไทยอยู่ในระดับสูง อยู่ที . ล้านล้านบาท หาก
รัฐบาลกูเ้ งินเพิมขึนเพือมากระตุน้ เศรษฐกิจอีกไม่เกิน ล้านล้านบาท จะส่งผลให้สภาพ
คล่องในระบบลดลง และจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อทิศทางอัตราดอกเบียหาก กนง. จะปรับ
ลดลงอีก 1 ครัง
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งบ 2Q63 สร้าง Downside ต่อประมาณการ ชอบ MCS INTUCH
อี ก หนึ งปั จ จั ย สํา คัญ ที ตลาดน่ า จะให้น ําหนั ก ในเดื อ น ส.ค. คื อ การรายงานผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนงวด Q เบืองต้ นหากพิจารณาบริษัททีรายงานออก
มาแล้ ว บวกกับทีทํา Earning Preview เป็ น บริษัท (คิดเป็ นสัดส่วน . % ของ
มูลค่าตลาดรวม) พบว่า มีกําไรสุทธิรวม . หมืนล้ านบาท ทรงตัว . %QoQ และ
ลดลง . %YoY และเพือสะท้อนให้นักลงทุนเห็นภาพรวมกําไรบริษั ทจดทะเบี ยนปี
ใกล้เคียงความเป็ นจริงมากขึน ฝ่ ายวิจัยประเมิน EPS63F ล่าสุดลดลงมาอยู่ที .
บาท/หุ้น (เดิมอยู่ที บาท/หุ้น) ซึงยังมีโอกาสปรับลดลงอีกหลังบริษัทจดทะเบียน
ประกาศงบงวด Q เสร็จสิน (ช่วงกลางเดือน ส.ค.) มีความเป็ นไปได้ สูงทีจะปรับลด
ไม่น้อยกว่า % จากฐานเดิม หรือ EPS ลดลงเหลือไม่ถึง บาท/หุ้น
กำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยระหว่าง Consensus กับฝ่ายวิจัยฯ ASPS

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
ข้อมูลสินสุด ณ วันที ส.ค.
หมายเหตุ EPS ASPS ที . บาท/หุน้ มาจากหุน้ ทีประกาศงบ Q63 แล้ว
(Market Cap 20.4%)

บริษัท เท่านัน

สรุ ปคือ ตลาดจะต้ องเผชิญความเสียงจาก เหตุการณ์สําคัญทีจะเกิดขึนพร้ อมๆ
กันในช่ วงกลางเดือน ส.ค. คือ การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ GDP 2Q63, การรอผล
ทบทวนข้อตกลงการค้าสหรัฐเฟสแรก และการรายงานงบงวด Q63 รวมถึงปรับประมาณ
การกําไรบริษัทจดทะเบียนลง แต่หลังจากนันน่ าจะเป็ นเหมือน “ฟ้ าหลังฝน” คือ เป็ น
โอกาสทยอยเข้ าสะสมในตลาดหุ้นไทย จากทิศทางเศรษฐกิจทีน่ าจะผ่ านพ้ นจุด
ตําสุดไปแล้ ว รวมถึงแรงผลักดันจากสภาพคล่องส่วนเกินทีล้ นระบบช่วยหนุนอีก
แรง
ดังนันในช่วงนีกลยุทธ์เน้ นเลือกลงทุนในหุ้นผันผวนตํา ปั นผลสูง พร้ อมกับกําไรอยู่
ในระดั บ ที ดี ก ว่ า ตลาดฯ อย่ า ง MCS, INTUCH โดยคาดว่ า จะมี ก ารจ่ า ยปั นผล
ระหว่างกาลทัง บริษัท โดยมีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
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MCS(FV @ . ) หนึงในหุน้ กลุ่มเหล็กทีคาดกําไร Q เติบโต %YoY มาสู่ระดับ
ล้านบาท ตามปริมาณส่งมอบงานญีปุ่ น . หมืนตัน คาดจะรับรู ร้ ายได้ ล้าน
บาท ขณะทีทิศทางกําไร H จะส่งงาน High margin เพิมขึน อาทิ Toranomon และ
Azabudai ทีมีราคาขายสูงกว่า . แสนเยน/ตัน หากพิจารณาทางด้าน Valuation ถือว่า
โดดเด่น โดยมีคา่ PER20F เพียง . เท่า และ EPS Growth 20F เติบโตกว่า %YoY อีก
ทังยังคาดหวังปั นผลสูงเกิน % ต่อปี
INTUCH(FV @ 70.00) หนึงในหุน้ Defensive ทีมีปันผลระหว่างกาลเป็ นแรงจูงใจ อีกทัง
ภาพระยะยาวทียังดูมนคงตามบริ
ั
ษัทลูกอย่าง ADVANC (ถือหุน้ . %) เกียวกับคลืน
5G ในอนาคต รวมถึง THCOM ทีมีแนวโน้มธุรกิจทีดูดีขึน หลังประกาศงบ Q63 ประคอง
ตัวมีกาํ ไรปกติ ล้านบาท (ดีกว่าคาดเล็กน้อย ส่วนกําไรสุทธิที
ล้านบาท ดีกว่าคาด
เกิดจากรายการพิเศษ) สะท้อนภาพผ่านช่วงตกตํา รอเพียงความชัดเจน Upside เรือง
บริการระยะยาวทีเริมเห็นแนวโน้มดีกว่าสมมติฐาน รวมถึงการตังบริษัทร่วมทุนกับ CAT
และ PTTEP หากพิ จ าณาทางด้า น Valuation ของ INTUCH ถื อ ว่ า เด่ น โดยคาดหวัง
Dividend Yield ประมาณ %ต่อปี และมีค่า PER 20F เพียง เท่า ขณะทีค่าเฉลียกลุ่ม
สูงถึง เท่า

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

