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8 มิถุนายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เบื ้ อ งหลั ง ข่ า วดี ท ั ้ ง ตั ว เลขการว่ า งงานสหรั ฐ ฯ การส่ ง ออกจี น การยื ด
ข้อตกลงลดกำลัง การผลิตน้ำมัน ล้ว นมีความกัง วลซ่อนอยู่ ส่ว น SET
Index แม้ปรับขึ้นได้แต่ความเสี่ยงในการเข้าไปเก็งกำไรสูงมาก แนะนำปรับ
พอร์ตโดยลดน้ำหนัก TTW ลงบางส่วนและเพิ่มน้ำหนักใน TVO ซึ่งเป็นหุ้น
High Dividend Yield หุ้น Top Pick เลือก CPALL, STEC และ TVO

ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการตั้ง Stop Profit
ตัว เลขสถานการณ์ก ารว่ า งงานในสหรัฐ ฯ ที ดี ก ว่ า คาด การที Opec มี ข ้อ ตกลงขยาย
ระยะเวลาการปรับลดกําลังการผลิตออกไปอีก เดือน รวมถึงตัวเลขการส่งออกเดือน
พ.ค.ของจีนทีติดลบน้อยกว่าคาด ปั จจัยเหล่านีน่าจะหนุน Sentiment ของตลาดหุน้ วันนี
ให้ดีดตัวขึนได้ แต่อย่างไรก็ ตามฝ่ ายวิจัยยังเชือว่าความเสียงสําหรับการลงทุนก็ ยังอยู่
ระดับสูง เนืองจากหากวิเคราะห์ขอ้ มูลในอีกมุมหนึงของตัวเลขดังกล่าวพบว่า ยังมีปัญหา
หลายประการซ่อนอยู่ และอาจส่งผลลบตามมาในภายหลัง สําหรับ Fund Flow จากนัก
ลงทุน ต่า งชาติ ทีเชื อกันว่าหนุน SET Index ในช่ ว งนี พบว่าการซือสุท ธิ ลดลงมาอย่ างมี
นัยสําคัญ ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวนักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการ
ลงทุน โดยในการกําหนดกลยุทธ์ช่วงนี ให้นาหนั
ํ กกับการวิเคราะห์ความเสียงมากขึน และ
ควรตัง Stop Profit เพือ Lock ผลตอบแทนขันตําและมีวินยั ในการลงทุน วันนีแนะนําปรับ
พอร์ตโดยการลดนําหนัก TTW ลงจาก % เหลือ % และ นําเงินไปลงทุนใน TVO ด้วย
นําหนัก % โดยเห็นว่า TVO เป็ นหุน้ ทีให้ Dividend Yield สูง และจ่ายเงินปั นผลสมําเสมอ
ส่วนหุน้ Top Pick เลือก CPALL, TVO และ STEC
ค่าเงินบาท/ดอลลาร์ VS. มาตรการดูแลค่าเงินของ ธปท. แต่ละครั้ง

1,435.70
24.69
120,331

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

52.23
1,470.11
2,269.43
-3,791.78
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

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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ตัวเลขการว่างงานในสหรัฐฯ ดีกว่าคาด หนุนตลาดหุ้นปรับขึ้น แต่ยัง
มีข้อสงสัย
ช่วงหยุดสัปดาห์ทีผ่านมาหลายปั จจัยต่างประเทศสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุน้
ทัวโลก แต่หากดูไส้ในทีออกมาดีพบว่ายังมีขอ้ สงสัยหลายประเด็น อาทิ
 รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน พ.ค. 2563
พลิกกลับมาเพิมขึน 2.51 ล้านราย สวนทางกับทีตลาดคาดจะลดลง 8 ล้านราย
หนุน ให้อัต ราการว่ า งงานในเดื อ นเดี ย วกัน ลดลงเหลื อ 13.3% สวนทางกับ ที
ตลาดคาดจะเพิมขึน 19.8% อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจาก CNBC ตังข้อสังเกต
ว่าข้อมูลตลาดแรงงานเดือน พ.ค. 2563 มี การนับรวมผู้มีงานทํา แต่ยังไม่ ไ ด้
ทํางาน (Employed but absent from work) เข้าไปด้วย ซึงอาจส่งผลให้ตวั เลข
อัตราการว่างงานตํากว่าความเป็ นจริงได้ และหากตัดกลุ่มดังกล่าวออก อัตรา
การว่างงานจะเพิมขึนเป็ น 16%
 การค้าระหว่างประเทศจีน : การส่งออกของจีนเดือน พ.ค. 2563 พลิกกลับมา
หดตัว -3.3%yoy แต่ ยัง ดี ก ว่ า ที ตลาดคดจะหดตัว -7% ส่ ว นการนํา เข้า เดื อ น
เดียวกันหดตัว -16.7%yoy มากกว่าทีตลาดคาดจะหดตัว -9.7% อย่างไรก็ตาม
ASPS ประเมิ น ว่า แม้การส่ง ออกจี น จะหดตัว น้อยกว่าตลาดคาด แต่ท ว่า การ
นําเข้าของจีนกลับหดตัวแรงถึง -16.7% แสดงถึงภาคการผลิตจีนทียังไม่ฟืนตัวดี
นัก เนืองจากมีการนําเข้าสินค้าทุน ( % ของการนําเข้ารวม) และสินค้าวัตุดิบ
(25% ของการนําเข้ารวม) ลดลง

ราคาน้ำมันยืนระดับสูงหลัง Opec+ ขยายช่วงการคุมกำลังการผลิต
ออกไป 1 เดือน
ผลการประชุม OPEC+ เมือวันหยุดสุดสัปดาห์ทีผ่านมา ซึงเร็วกว่าเดิมทีคาด มีมติขยาย
เวลาลดกําลังการผลิต 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน สินสุดเดือน ก.ค. 2563 (ขยายเพียง 1 เดือน
เทียบกับเติมคาดคาดขยาย - เดือน) และตัวเลขแรงงานสหรัฐทีออกมาดีดงั กล่าว
หนุนให้ปัจจัยหนุนราคานํามันดิบ WTI และ Brent ยืนเหนือ เหรียญ และทําจุดสูงสุด
ตังแต่ มี.ค.
โดยรวมดีต่อหุน้ กลุ่มพลังงานทัง PTTEP (FV@ B100) และ PTT
(FV@ B42) เน้นให้หาจังหวะเข้าลงทุน
ส่วนกลุ่มโรงกลันและปิ โตรเคมี ฝ่ ายวิจยั เชือว่า spread ของทังปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
น่าจะผ่านจุดตําสุดไปแล้วในเดือน เม.ย. โดยคาดผลการดําเนินงาน 1Q63 น่าจะเป็ นจุด
ตําสุดของปี 2563 จากนีไปน่าจะพลิกกลับมาเป็ นกําไรได้ทิศทางขาขึนช่วงทีเหลือของปี
ชอบ IVL (FV@ B32) และ PTTGC (FV@B45) เป็ นตัวเลือกทีดีสดุ ยามนี
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ธปท.แสดงท่าทีต่อเงินบาทที่แข็งค่าเร็วเกินไป โดยอาจเห็นมาตรการ
บางอย่างออกมา
ทิศ ทางค่าเงิน บาท/ดอลลาร์ยัง อยู่ใ นทิศ ทางแข็ง ค่ า คือ จุดสูงสุด บาท วันที
เม.ย. แกว่งตัวในทิศทางขาลง หรือแข็งค่าลงมาจนปั จจุบนั รวมราว . % ล่าสุด อยู่ที
. บาท และแข็งค่าเป็ นลําดับ รองรู เปี ยะห์อินโดนี เซีย สาเหตุหลักๆเป็ นผลจาก
ค่าเงินดอลลาร์ทีอ่อนค่าในช่วงเดียวกัน ผลจากการประท้วงในสหรัฐ และสงครามการค้า
ดังที ASPS นําเสนอใน Market talk วันที มิ.ย.
“เชือว่าในรอบนีเงินบาทจะไม่แข็ง
ทีเงินบาทณ. ธ.ค.
จําจุดสูงสุดที บาท และแข็งค่าจน
ค่าแรงเหมือนปี
สินปี ณ. ธ.ค.
อยู่ที . บาท หรือแข็งค่าตลอดทังปี
ราว %” โดยมี
เหตุผลสนับสนุนความเชือเงินบาทน่าจะชะลอการแข็งค่า คือ
 Flow ทีมาจากดุล บัญ ชีเ ดิน สะพัด จะไม่เ กิน ดุล มากเหมือ น ปี
ทังนี
เนื องจาก .)ดุลการค้ าคาดในช่วงทีเหลือของปี
จะชะลอการเกิ นดุล
เนืองจาก ภาคส่งออกมี แนวโน้มส่งลดเศรษฐกิ จโลกทีชะลอ และคาดว่า การ
ส่งออกทองคําและ อาวุธยุทโธปกรณ์ ซึงเป็ นปั จจัยทีทําให้เกินดุลการค้าในเดือน
ในงวด Q2563 จะค่อยๆลดลง .) ดุล บริก ารเนืองจากนักท่องเทียวต่างชาติ
จะยัง ชะลอตัว หรือ ไม่ เข้า ไทย เนื องจากมาตรากรควบคุม การเดิ น ทางระวัง
ประเทศทีเข้มงวดของแต่ละประเทศ รวมถึงการทีวัคซีน COVID-19 ยังอยู่ในช่วง
พัฒนา ทําให้คาดภาคการท่องเทียวของไทยจะยังไม่ฟืนตัวมากจนถึงปลายปี
 ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกมาตรการคุมเงินบาท หลังจากเมือ
วันที มิ.ย. ได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงฝัง ห้องค้าเงินของธนาคารพาณิชย์ และ
ถามความเห็นหาใช้ทางเลือก (ดังตาราง)
ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจะออกมาเพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาท

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส รวบรวม
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ค่าเงินบาท/ดอลลาร์ VS. มาตรการดูแลค่าเงินของ ธปท. แต่ละครั้ง

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

โดยรวมทํา ให้เชื อว่า แนวโน้มเงิ น บาทจะชะลอการแข็ ง ค่า จาก ปั จ จัยหลักดังกล่ า ว
รวมถึงเริมเห็นสงครามการค้าและการประท้วงมีทิศทางผ่อนคลายขึนทําให้ Dollar ไม่อ่อน
ค่า หากเงินบาทมีแนวโน้มชะลอการแข็งค่าจะทําให้ Fund flow ชะลอการไหลเข้าลงได้
เนืองจากนักลงทุนมีโอกาสเกิด FX Loss มากขึน
มูลค่าซื้อขายสุทธิของตลาดหุ้นในภูมิภาค
วันที่

อินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563(ytd)
ม.ค.63
ก.พ.63
มี. ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63
ม .ิ ย.63(mtd)
หน่วย : ล ้านเหรียญ

-3,656
3,465
-488
1
-340
-375
-560
552
233

-1,080
-240
-1,078
-164
-179
-303
-325
-166
58

เกาหลี ใต้

ไต้หวัน

ไทย

รวม

-5,676
924
-20,627
-165
-3,000
-10,544
-3,964
-3,302
348

-12,182
9,377
-20,248
-751
-4,659
-12,077
818
-5,051
1,470

-8,913
-1,496
-5,873
-562
-627
-2,450
-1,439
-984
190

-31,508
12,030
-48,313
-1,641
-8,804
-25,749
-5,470
-8,950
2,300

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ขณะที Fund Flow ณ ปั จจุบนั แม้เดือนนีมีการกลับมาไหลเข้าตลาดหุน้ ในทุกประเทศใน
ภูมิภาคกว่า 2.3 พันล้านเหรียญ (mtd) แต่เริมไหลเข้าน้อยลงเรือยๆ จนล่าสุดวันศุกร์ทีผ่าน
มาต่างชาติซือหุน้ ไทยเพียง ล้านบาทเท่านัน ด้วย Valuation ทีเริมแพงบวกกับแนวโน้ม
ค่าเงินทีมีโอกาสชะลอการแข็งค่าจากมาตรการต่างๆ ทําให้ Fund Flow ทีไหลเข้ามามี
โอกาสขาดความต่อเนืองได้
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ยิ่ง SET ติด Speed ยิ่งต้องกลับมาโฟกัสความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ชอบ
CPALL, STEC, TVO
สัปดาห์ทีผ่านมา Sentiment การเปิ ดเมืองในประเทศต่างๆ บวกกับสภาพคล่องส่วนเกินที
มีการเคลือนย้ายจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์เสียงทีชัดขึน สะท้อนจาก Bond
Yield ปี สหรัฐทีกระโดดขึนแรงกว่า bps. มาอยู่ที . % ช่วยขับเคลือนให้ตลาด
ปรับตัวขึนได้อย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกับตลาดหุน้ ไทย ซึงสัปดาห์ทีผ่านมา เป็ นสัปดาห์ทีดัชนีปรับตัวเพิมขึนได้เร็วและ
แรงสุดเป็ น อัน ดับ ในปี นี กว่า . % ขณะทีค่าเฉลียในการฟื นตัว จากจุด ตําสุด ณ
กลางเดือน มี.ค. เป็ นต้นมาปรับตัวเพิมขึนเฉลียเพียง . % เท่านัน บวกกับมูลค่าซือขาย
ใน วันทําการทีผ่านมา สูงเกินกว่า แสนล้านบาทต่อวัน แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ใน
ภาวะ Risk on พร้อมกับนักลงทุนกระโดเข้ามาเก็งกําไรในตลาดหุน้ กันมากขึน
SET Index อยู่ในภาวะเก็งกำไรและมีความเสี่ยงมากขึ้น
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เพราะฉะนันในช่วงนีเป็ นช่วงทีตลาดอยู่ในภาวะการเก็งกําไรอย่างชัดเจน ดังนันยิง SET
Index ปรับตัวขึนเร็วมากเท่าไหร่ ยิงต้องกลับมาโฟกัสความเสียงเพิมขึนมากเท่านัน กล
ยุทธ์แนะนํา Let Profit Run พร้อมกับขยับจุด Stop Profit เพือ Lock กําไรตามขึนมาเรือยๆ
โดยชืนชอบหุน้ พืนฐานแข็งแกร่ง Laggard กว่าตลาด คือ CPALL, STEC และวันนีเพิม
TVO เป็ นอีก Top pick มีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
CPALL(FV@78.0) เป็ นหุน้ ทีราคายัง Laggard กว่าห้นขนาดใหญ่และตลาด ซึง CPALL
ปรับตัวขึนมาเพียง . %mtd เท่านัน (SET เพิมขึน 6.91%mtd) มีโอกาสเป็ นเป้าหมาย
Fund Flow ในระยะถัดไป ตามแนวโน้มการเติบโตของกําไรทีโดดเด่นไม่แพ้ใครในปี นี สวน
ทางตลาดทีปรับลง โดยฝ่ ายวิจยั คาดว่ามี EPS Growth63F เท่ากับ 1.8%
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STEC(FV@18.50) วันที 2 มิ.ย. ทีผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
สนามบินอู่ตะเภา ซึง STEC ถือเป็ นหนึงในผู่รว่ มลงทุน โดยมีงานก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสาร
มูลค่า เฟสแรกประมาณ 2 หมื นล้า นบาท รวมถึ ง การเข้า สู่ช่ ว ง Peak ของงานก่ อสร้าง
รถไฟฟ้า 3 เส้นทางคือสายสีสม้ ชมพู เหลือง ตังแต่กลางปี 2562 ทําให้ STEC มีรายได้
ก่อสร้างเฉลียเดือนละ 3 พันล้านบาท ต่อเนืองไปอีกอย่างน้อย 2 ปี ส่งผลให้ STEC เป็ น
หนึงในหุน้ ทีมีพืนฐานดีทีสุดในบรรดาบริษัทรับเหมาใหญ่ดว้ ย Backlog ทีมีมากกว่า 7.4
หมืนล้านบาท ขณะทีราคาหุน้ ณ ปั จจุบนั มี Upside สูงเกือบ 20% ถือเป็ นหุน้ น่าเก็งกําไร
ในเวลาแบบนี
TVO(FV@30) มี จุด เด่ น จากการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสมําเสมอตังแต่ ปี
โดยปี
คาดหมาย Div yield ราว % และมีโอกาสเข้าคํานวณในดัชนี SET100 ในรอบนี และหาก
พิจารณาเชิง price performance นับตังแต่ มี.ค. จนถึงปั จจุบนั ปรับตัวขึน % ยัง
Laggard SET index และ SET Food ทีปรับตัวขึนราว % เท่าๆกัน ขณะทีแนวโน้มกําไร
ปกติ Q เติบโต YoY หนุนด้วยยอดขายสูงขึนจากการเพิมกําลังผลิตเป็ น . พันตันต่อ
วัน จาก พันตันต่อวัน บวกกับ Gross margin สูงขึนจาก . % ในงวด Q เพราะการ
บริหารจัดการต้นทุนเมล็ดถัวเหลืองดีขึน เนืองจากราคาซือขายล่วงหน้าเมล็ดถัวเหลืองใน
ตลาด CBOT มีเสถียรภาพมากขึน

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