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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แม้จะปรับฐานลงมาแล้วกว่า 3.7% แต่เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการปรับฐานยัง
ไม่ ห มดไป เฉพาะอย่ า งยิ ่ ง Valuation ที่ PER สู ง ถึ ง 21.6 เท่ า Market
Earning Yield Gap ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี ส่วนการประชุมธนาคารกลาง
หลายประเทศสัปดาห์นี้ คาดใช้นโยบายผ่อนคลายต่อ ปรับพอร์ตโดยให้นำ
เงินที่ขาย TPIPL ลงทุนใน CPALL ส่วน Top Pick เลือก CPALL และ DCC

เงื่อนไขที่ทำให้ SET Index ปรับฐาน ยังไม่หมดไป
แม้สปั ดาห์ทีผ่านมา SET Index จะปรับตัวลดลงมากว่า จุด หรือราว . % แต่เงือนไข
ทีจะทําให้ SET Index ต้องปรับฐานยังไม่หมดไป ไม่วา่ จะเป็ น ความกังวลเรืองการกลับมา
ระบาดรอบ ของ Covid-19 ทังในสหรัฐ ฯ หลัง การชุม นุม ประท้ว งทังประเทศ ในจี น
รวมถึงญีปุ่ น ถัดมาเป็ นเรืองแรงกดดันทีมีต่อภาพเศรษฐกิจรวมทียังถูกฉายภาพในทางลบ
มากขึน และสุดท้ายได้แก่ Valuation ของตลาดหุน้ ไทย ทีราคาปั จจุบันมี ค่า PER สินปี
สูงถึง . เท่า กดดันให้ Market Earning Yield Gap ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง
ปี เชือว่า SET Index ช่วงสัปดาห์นียังอยู่ในช่วงการปรับฐานต่อไป สําหรับปั จจัยทีต้อ ง
ติดตามได้แก่ การประชุมธนาคารกลาง ในสัปดาห์นีจะเกิดขึนหลายแหล่ง ซึงถูกคาดหมาย
ว่าจะเห็นการเดินหน้าใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเต็มกําลัง ทังในรู ปแบบของการปรับ
ลดอัตราดอกเบีย และการอัดฉี ดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรง ส่วนการประชุม
กนง. ของไทยในวันที มิ.ย. ฝ่ ายวิจยั คาดว่าจะคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ที . %
ตามเดิม พอร์ตการลงทุนวันนี ให้นาํ เงินทีได้จากการ Cut Loss หุน้ TPIPL เข้าลงทุนใน
CPALL ส่วนหุน้ Top Pick เลือก CPALL และ DCC
ตลาดหุ้นโลก และจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ของโลก
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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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ความกังวล Covid-19 กลับมารอบ 2 กดดันตลาดหุ้นโลก แต่น่าจะ
มีน้ำหนักไม่มากกับตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุน้ โลกมีแนวโน้มปรับฐานแรงจากก่อนหน้าทีปรับเพิมขึนมา โดยปั จจัยกดดันยังคง
มาจากความกังวลไวรัส COVID-19 (2nd wave)
 สหรัฐพบผูต้ ิดเชือใหม่ 25,540 ราย สูงกว่าช่วงต้นเดือน มิ.ย. ทีพบผูต้ ิดเชือเฉลีย
วันละ 21,200 ราย, รัสเซียพบผูต้ ิดเชือใหม่ ,961 ราย สูงกว่าช่วงต้นเดือน มิ.ย.
ทีพบผูต้ ิดเชือเฉลียวันละ 8,700 ราย
 จีนพบผูต้ ิดเชือใหม่เพิมขึน ราย ในช่วงสุดสัปดาห์ทีผ่านมา สูงกว่าช่วงต้น
เดื อ น มิ . ย. ที พบผู้ติ ด เชื อเฉลี ยวัน ละ 7 ราย และผู้ติ ด เชื อหลายรายมี ค วาม
เกียวข้องกับตลาดเนือในกรุงปั กกิง ส่งผลให้จีนสังปิ ดตลาดดังกล่าวทันที
 ญีปุ่ น ช่วงสุดสัปดาห์พบผูต้ ิดเชือใหม่ 47 ราย โดยกว่า 40 รายมีความเกียวข้อง
กับย่านบันเทิงชือดังในกรุ งโตเกียว ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือใหม่ในโตเกียวแตะ
ระดับสูงสุดนับตังแต่วนั ที 5 พ.ค. 2563
ตลาดหุ้นโลก และจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ของโลก

ทีมา: Bloomberg

อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากสถานการณ์ไวรัส COVID-1 ของโลกอาจส่งผลต่อตลาดหุน้
ไทยจํากัด เนืองจากสถานการณ์ในไทยมีแนวโน้มทีดีกว่า เพราะไทยพบผูต้ ิดเชือใหม่นอ้ ย
มาก โดยล่าสุดพบเพียง 1 ราย และเป็ นรายทีเดินทางมาจากต่างประเทศ
ตลาดหุ้น และจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ของไทย

ทีมา: Bloomberg
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ประชุมธนาคารกลางหลายประเทศสัปดาห์นี้ น่าจะเห็การใช้นโยบาย
การเงินผ่อนคลาย
ตลอดสัปดาห์นี Hightlight สําคัญให้นาหนั
ํ กการประชุมธนาคารกลางทัวโลก เริมตังแต่
วันที มิ.ย. ญีปุ่ น(BOJ), มิ.ย. บราซิล, มิ.ย. อังกฤษ(BOE) และธนาคารกลาง
อืนๆ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์, รัสเซีย, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย เป็ นต้น
โดยรวมคาดว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มดําเนินนโยบายผ่อนคลายมากขึนอีก
โดยในประเทศทียังมีอตั ราดอกเบียทีแท้จริง (Real Interest rate) เป็ นบวก คาดจะเห็นการ
ปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายลงต่อ แต่ในประเทศที Real Interest rate เหลือน้อย หรือ
ติดลบ คาดจะพิจารณามาตรการอัดฉีดทางการเงิน(QE) เพิมเติม อาทิ BOE รอบนีคาดจะ
มีการเพิมวงเงิน QE เพิมจากปั จจุบนั โดยรวมจะหนุนสภาพคล่องในระบบเพิม
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (อัตราดอกเบี้ยฯ หัก เงินเฟ้อ)
รัสเซยี
บราซลิ
อังกฤษ
ญีปุ่ น
สวิตเซอร์แลนด์
อินโดนีเซยี
ไต ้หวัน
ไทย

ดอกเบีย
นโยบายปัจจุบ ัน
3.00%
1.90%
0.10%
-0.10%
-0.75%
4.50%
1.13%
0.50%

เงินเฟ้อ
ปัจจุบ ัน
5.50%
3.00%
0.80%
0.10%
-1.30%
2.20%
-1.19%
-3.44%

ดอกเบียทีแท้จริง
(ดอกเบียนโยบาย-เงินเฟ้อ
-2.5%
-1.1%
-0.7%
-0.2%
0.6%
2.3%
2.3%
3.9%

ทีมา:สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

การประชุม กนง. สัปดาห์หน้า คาดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยฯ
การประชุมธนาคารกลางของไทย หรือ ประชุม กนง. คือ สัปดาห์หน้าวันที มิ.ย. ASPS
คาดจะยังคงอัตราดอกเบียนโยบายที . %(ตําสุดเป็ นประวัติการณ์) ในรอบนีโดยมี
ปั จจัยสนับสนุนความเชือดังนี
 Bond yield ไทย อายุ ปี ล่าสุด แกว่งทรงตัวอยู่ที . % ใกล้เคียงอัตราดอกเบีย
นโยบายที . % บ่งชีได้ว่านักลงทุนในตลาดยังมีมมุ มองอัตราดอกเบียฯ จะยัง
ทรงตัวในระดับเดิมในครังนี
 ไทยไม่พบจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ในประเทศ ติดต่อกันรวม 20 วัน นับตังแต่
วันที พ.ค. (ส่วนใหญ่เป็ นผูต้ ิดเชือทีเดินทางมาจากต่างประเทศ และอยู่ใน
สถานกักกันของรัฐ) ส่งผลให้รฐั มันใจผ่อนคลาย และออกมาตรการดึงดูดการ
ลงทุน และการท่องเทียว อาทื มิ.ย. เตรียมออกเสนอ ศบค.พิจารณา Travel
Bubble คือเปิ ดรับนักท่องเทียวประเทศทีคุม Covid ได้ดี ไม่ตอ้ งกักตัว วัน
ฯลฯ
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 รัฐบาลการผ่อนคลายธุรกิจเฟสที และยกเลิก Curfew เมือวันศุกร์ทีผ่านมา ทํา
ให้เศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื นตัว รวมถึงเชือว่า กนง.จะเริมให้นาหนั
ํ กนโยบายการ
คลัง มากขึ น คื อ มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ชุ ด ใหม่ (ดัง ตาราง) เพื อพยุ ง
เศรษฐกิจ หลังจากปี นีกระตุน้ ผ่านนโยบายการเงิน คือ ลดอัตราดอกเบียฯไปแล้ว
ครังๆละ . %
การผ่อนคลายธุรกิจเฟส 4 และ มาตตการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ที่รัฐเตรียมออก

ทีมา:สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

อย่างไรก็ตามในช่วงทีเหลือของปี นีมีโอกาสที กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบียได้ อีก
ครัง หรือ bps อยู่ที . % จากการประชุมทีเหลืออีก ครัง ( 5 ส.ค., ก.ย.,
พ.ย. , ธ.ค.) หาก
1. เศรษฐกิ จ ไทยหดตัว มากกว่ า คาด (ASPS ประเมิ น GDP ปี
หดตัว 5.7%yoy โดยมี ความเสียงเพิมเติมนอกเหนื อจากทีคาดจะมาจาก 2nd wave
ของ Covid-19, การ Lockdown ประเทศอี ก ครัง, สงครามการค้า รอบใหม่ ,
ค่าเงินบาทหากแข็งค่าแรงกว่าคาด โดยล่าสุด แกว่งตัว บาท ฯลฯ
2. อัตราดอกเบียทีแท้จริงยังเป็ น +
3. Key massage การประชุมรอบ ล่าสุด ยังเน้นยําถึง หากสถานกาณณ์เศรษฐกิจ
แย่กว่าทีคาด ยังมีโอกาสใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพิม
โดยรวมดอกเบียฯลดลงทุกๆ . % จะส่ งผลให้ ตลาดหุ้นไทยซือขายบน PE ที
สูงขึน . เท่า ถือการเปิ ด Upside ของดัชนี SET index

แนะนำหุ้นเอาชนะ COVID-19 ชอบ DCC, CPALL
ความกังวลการกลับมาติดเชือ COVID-19 ทังประเทศทียังมีการเร่งตัว อาทิ รัสเซีย, บราซิล
, สหรัฐ รวมถึงประเทศทีกลับมาเร่งตัว อาทิ ญีปุ่ น, จีน กดดันตลาดหุน้ ทัวโลกจากทีเคย
ถูกขับเคลือนด้วยสภาพคล่องส่วนเกินจนแพงเกินกว่าระดับปกติ มีโอกาสปรับฐานได้
และหากประเมินตลาดหุ้นไทยเชือว่ายังมีความเสียงปรับฐานต่อจาก กลไก คือ
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กลไกที ตลาดหุ้นไทยแพงกว่าตลาดหุ้นโลก หากพิจารณาจาก P/E ตลาดหุน้ ไทยมี
ค่า . เท่า แพงกว่าตลาดหุน้ โลก (ดัชนี MSCI ACWI) ที 20 เท่า และแพงกว่าค่าเฉลีย
ในอดีตที . เท่า
กลไกที Valuation ตลาดหุ้ น ไทยยั ง แพงอยุ่ เ มื อ เที ย บกั บ ในอดี ต หากพิ จ ารณา
Valuation จาก Market Earning Yield Cap. โดยเปรียบเทียบกับระดับ Bond Yield 1 ปี
ที . % พบว่า ยังมีค่า Market Earning Yield Cap อยู่ที . % สูงกว่าระดับ เฉลียที
4.25%
Market Earning Yield Gap ของ SET Index

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

กลไกที Fund Flow เริมชะลอการไหลเข้ าตลาดหุ้นไทย สะท้อนได้จากค่าเงินบาทที
เริมชะลอการแข็งค่า จาก Dollar Index ทีกลับมาแข็งค่าแรง . % ในช่วง วันทีผ่านมา
รวมถึงต่างชาติทีกลับมาสลับซือสลับขายหุน้ ไทย โดยเฉพาะวันศุกร์ทีผ่านมา ต่างชาติขาย
สุทธิถึง พันล้านบาท และเป็ นการขายมากสุดในเดือนนี
เปรียบเทียบมูลค่าซื้อขายสุทธิของหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีกับ ค่าเงินบาท

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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ทัง กลไก แสดงให้ เห็นว่าตลาดหุ้นไทยต่อจากนีอาจขึนไม่ได้ ร้อนแรงอย่างช่วงที
ผ่ านๆมา และมีโอกาสปรับฐานได้ ในบางจังหวะ ตามปั จจัยต่างๆทีเข้ ามากดดัน
กลยุทธ์เน้ นลงทุนในหุ้นทีแข็งแกร่งกว่าตลาดในเวลาทีเกิด COVID-19 อย่าง DCC,
CPALL มีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
CPALL (FV@B ) มติทีประชุมศบค.ยกเลิกเคอร์ฟิว (ช่วง . – . น.) เป็ นบวกต่อ
กลุม่ ร้านสะดวกซือ อย่าง CPALL มากสุด จากจุดเด่น มีสาขาทีครอบคลุมทัวประเทศ โดย
รายส่วนใหญ่ %- % ของรายได้รวมมาจากธุรกิจร้านสะดวกซือ บวกกับปริมาณการ
สัญจรกลางคืนทีเพิมขึน รวมถึงระยะถัดไปคาดว่าจะมาจากมาตรการสนับสนุนท่องเทียว
ในประเทศ จะหนุนสาขาในปั ม PTT ( % ของยอดขาย) กลับมาคึกคักขึน
จึงเชือว่าระยะสันผ่านจุดเลวร้ายสุดไปแล้ว และภาพรวมคาด CPALL ยังเป็ นหุน้ ค้าปลีก ที
ยังเห็นกําไรทรงตัวได้ ในปี
ท่ามกลาง COVID- ขณะทีระยะยาวยังแข็งแกร่งสุดใน
กลุม่ จากการมีช่องทางค้าปลีกครอบคลุมมากสุด แนะนํา ซือ
DCC(FV @ . ) จุดเด่นหลัก คือ กลยุทธ์เชิงรุ กด้วยการเข้าหาลูกค้าถึงบ้าน เห็นผลชัด
และโดดเด่นว่าคู่แข่ง สะท้อนจากจํานวนบิลทีเพิมเป็ น พันบิล/วัน จาก พันบิล/วัน
ประกอบกับราคาขายเฉลียทีเพิมขึน %QoQ เป็ น บาท/ตรม. จากสัดส่วนกระเบืองพ
รีเมียม มากขึน รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติทีลดลง %YoY ทําให้แนวโน้มกําไร Q มี
โอกาสสร้าง Positive Surprise ได้อีกครัง หลังงวด Q63 DCC มี กาํ ไรเติบโตทัง QoQ
และ YoY สวนกระแสกําไรของตลาดฯ อีกทังการใช้สิทธิแปลง DCC-W ส่งผลให้ D/E สิน
งวด Q น่าจะลดลงมาตํากว่า . เท่า เพิมโอกาสที DCC จะกลับมาจ่ายปั น ผลที
Payout Ratio % อีกครัง หากพิจารณา Valuation ถือว่าดี โดยมี Upside สูงเกิน %
และคาดหวัง Dividend Yield มากกว่า % ต่อปี

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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