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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ท่าทีของ ธปท. ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการซื้อคืนหุ้นของ
ธนาคารฯ สะท้อนความกังวลต่อภาพเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งน่าจะทำให้เกิด
แรงกดดันต่อหุ้นธนาคารฯ รวมถีง SET Index คาดเงินไหลเข้าหุ้น High
Dividend ปรับพอร์ตโดยขาย AMATA แล้วนำเงินเข้าพักใน DIF ส่วนหุ้น
Top Pick เลือก INTUCH และ SPVI

หุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน น่าจะฉุด SET Index ลง
กรณีที ธปท. ขอให้ธนาคารพาณิชย์งดการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และงดการซือคืนหุน้
ประเมินว่าเป็ นปั จจัยทีจะสร้างแรงกดดันต่อหุน้ ในกลุ่มธนาคาร (นําหนัก % ของ Market
Cap.) รวมถึง SET Index ทังนีตีความว่าท่าทีดังกล่าวของ ธปท. สะท้อนให้เห็นถึงความ
กังวลต่อ ภาพรวมเศรษฐกิ จ ซึงน่ า จะมี ผลต่อ คุณ ภาพสิ น ทรัพ ย์ข องสถาบัน การเงิ น ใน
อนาคต ขณะทีมุมมองต่อหุน้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ทําให้จุดเด่นในเรือง Valuation และ
Dividen Yield ลดลง ทําให้เงินลงทุนไหลออกจากหุน้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยมีทิศทาง
ไหลไปยังหุน้ High Dividend Yield แทน ซึงน่าจะทําให้หนุ้ ในพอร์ตการลงทุนจําลองของ
ฝ่ ายวิจยั ซึงเกือบทังหมดเป็ นหุน้ ปั นผลฯ ได้รบั ประโยชน์ สําหรับประเด็นในประเทศทีต้อง
ติดตามจากนีไปเป็ น เรืองของมาตรการฟื นฟูเศรษฐกิ จ โดยน่าจะเห็นเรืองการประมูล
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มากขึน ส่วนการประชุม กนง. ในวันที มิ.ย. เชือว่าใน
รอบนีน่าจะเห็นการคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ตามเดิม แต่ในการประชุมช่วงเวลาทีเหลือ
ของปี มีโอกาสลดอัตราดอกเบียลงอีก ครัง แนะนําปรับพอร์ตโดย ขายหุน้ AMATA (5%
ของพอร์ต) ออก แล้วเข้าพักเงินใน DIF ส่วนหุน้ Top Pick เลือก INTUCH และ SPVI
โครงสร้างสินเชือ่ แยกตามกลุ่มลูกค้า

1,370.82
-2.16
63,320

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-4,036.65
229.34
1,006.78
2,800.52

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

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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ราคาน้ำมันดิบทรงตัวสูง สัปดาห์นตี้ ิดตาม ประชุม กนง.
ปั จจัยต่างประเทศในช่วงปลายสัปดาห์
 Bloomberg รายงานจีน(ผูน้ าํ เข้าเมล็ดถัวเหลืองอันดับ 1 ของโลก สัดส่วนราว
61%) วางแผนทีจะเร่งซือสินค้าเกษตร (ถัวเหลือง, ข้าวโพด ฯลฯ) ตามข้อตกลง
การค้าเฟส 1 หลังจากทัง 2 ฝังมีการเจรจาทีฮาวายในสัปดาห์นี
ASPS ประเมินว่าข่าวดังกล่าวเป็ นประเด็นเดิมแต่ยงั ถือเป็ น Sentiment เชิงบวก
ต่อตลาดหุน้ เพราะทําให้กระแสความตึงเครียด Trade war ผ่อนคลายเนืองจาก
ท่าทีของจีนยังมีแนวโน้มปฎิบตั ิตามสัญญาทีทําไว้กบั สหรัฐ
บวกต่ อ ตลาด Soft Commodity โดยเฉพาะเมล็ ด ถัวเหลื อ งบวก(+) ต่ อ TVO
โดยตรง เนืองจากการบริหารจัดการต้นทุนดีขึน หนุนแนวโน้ม Gross margin
สูงขึน มีจุดเด่นเฉพาะตัวจากการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมอตังแต่ปี 2534 โดยปี
2563 คาดหมาย Div. Yield ราว 6%
 ราคานํามันดิบโลกยังแกว่งตัวในทิศทางขาขึน และยืนเหนือ เหรียญฯ โดย
ยังมีปัจจัยหนุนจากฝั ง Supply คือ .) จํานวนหลุมขุดเจาะในสหรัฐ ปรับลดลง
หลุม อยู่ที หลุม (ตําสุดเป็ นประวัติการณ์) 2.) การร่วมมือการตัดลดการ
ผลิตนํามันของประเทศผูผ้ ลิต OPEC (การประชุม JMMC ประเทศผูผ้ ลิตนํามัน
87%ให้ความร่วมมือตัดลดกันด้วยดี) ขณะทีฝัง Demand มีปัจจัยหนุนจาก การ
Reopen ประเทศและธุรกิจทัวโลก หนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเพิมขึน
แม้การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกที อาทิ สหรัฐ ผูบ้ ริโภคนํามันรายใหญ่
ของโลก จํานวนผูต้ ิดเชือเพิม หมืนราย วันติด สูงสุดตังแต่ พ.ค. (รัฐบาล
สหรัฐเผยจะไม่มีการ Lockdown ประเทศ) โดยรวมราคานํามันดิบทีปรับขึน ถือ
เป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ PTTEP (FV@B100) และ PTT (FV@B42)
ตลอดสัปดาห์นีประเด็นทีให้นาหนั
ํ กวันพุธที มิ.ย. Highlight 1.)IMF จะแถลงประมาณ
การณ์เศรษฐกิจโลก(GDP Growth) ปี
โดยในรอบนีตลาดคาดว่ามีโอกาส
ลงอีกจากรอบ เม.ย. ทีคาดหดตัว %yoy 2.
IMF จะปรับลดคาดการณ์ GDP ปี
ขณะทีไทยประชุมธนาคารกลางไทย หรือ กนง. ASPS คาดจะคงอัตราดอกเบียนโยบายที
0.5%(ตําสุดเป็ นประวัติการณ์) และการพิจารณาการผ่อนคลายธุรกิจเฟส อาทิ ผับ,
บาร์ คาดจะเปิ ด ก.ค.
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ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจไทย ที่ผ่านมายังบ่งชี้ว่าภาคครัวเรือนยังอ่อนแอ
เศรษฐกิจไทยปี
ASPS ประเมิน GDP หดตัว . %yoy หรือมูลค่า GDP หายไปราว
แสนล้านบาทจากปี
และงวด Q63 คาดหดตัว %yoy เป็ นไตรมาสทีหดตัว
มากทีสุดและคาดเป็ น Bottom ของปี (รอสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขวันที ส.ค. ) งวด
3Q-4Q63 คาดหดตัว %yoy และ . % ตามลําดับ จากผลกระทบ COVID-19 ซึงยังมี
นําหนักต่อเนืองในช่วงทีเหลือของปี โดย
ส่งผลให้ กําลังการให้ บริการของธุรกิจลดลง กระทบต่อการจ้ างงาน คือ การบริโภค
ครัวเรือนราว % ต่อ GDP, ส่งออก %ต่อ GDP ฯลฯ โดย Indicator ชีเศรษฐกิจ
ภาคครัวเรือนทียังเห็นหดตัวแรง คือ
 ผู้ว่างงานยัง อยู่ใ นระดับ สูง : แม้ล่าสุด อัตราการว่างงานอยู่ที . % ของ
กําลังแรงงานทังระบบอยู่ราว ล้านคน แต่จาํ นวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงาน
ยังเพิมขึน และทําจุดสูงสุด . แสนราย/เดือน
ผู้ขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน และอัตราการว่างงาน

ทีมา: กระทรวงแรงงาน, ธปท.

สาเหตุการการออกจากงานของผู้ขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน

ทีมา: กระทรวงแรงงาน
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 หนีครัว เรือ น ล่าสุดอยู่ที % ต่อ GDP และอ้างอิง ม.หอการค้า คาดว่า ช่วง
2H63 จะพุ่งขึนเกิน % ต่อ GDP (ต้มยํากุง้ หนีครัวเรือน % ต่อ GDP)เป็ น
ผลจากหนีทีเพิม และขนาดเศรษฐกิจทีลดลงตามกิจกรรมเศรษฐกิจทีลดลง
หนี้ครัวเรือนปี 2563 ของไทยแบ่งตามประเภท

ทีมา: ธปท.

ธปท. ส่งสัญญาณ เตรียมรับ ปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง
ผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ธปท. ให้ ธ.พ. จัดทําแผนบริหารจัดการเงินกองทุน สําหรับ - ปี ขา้ งหน้า โดยคํานึงถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต และศักยภาพของลูกหนี ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
คลีคลาย ทังนี ในระหว่างจัดทําแผนบริหารจัดการกองทุน ให้ ธ.พ. งดจ่ายปั นผลระหว่าง
กาล (ปี
เกือบทุก ธ.พ. มีการจ่ายเงินปั นระหว่างกาล ยกเว้น KTB และ TISCO จ่าย
ปี ละครัง) และห้ามซือหุน้ คืน (ปั จจุบนั ไม่มีธนาคารใดมีโครงการซือหุน้ คืน) เพือรักษาความ
แข็งแกร่งของเงินกองทุนทังระบบ ธ.พ. ทีถือเป็ น Source of fund หลักของ Real Sector
และภาคครัวเรือน รวมถึงเป็ นทีรวมเงินฝากของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ภาพดังกล่าวสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนทีคาดหวังเงินปั นผลในช่วงเวลาดังกล่าว
รวมถึ ง อาจทํา ให้นั ก ลงทุ น บางกลุ่ ม ตี ค วามถึ ง แนวโน้ม NPL ในอนาคตที เร่ ง ตัว ขึ น
โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี สิ น เชื อบุคคล คิ ดเป็ น สัดส่ว นราว % ของพอร์ตสิ น เชื อกลุ่ม ฯ
(หลัก ๆ เป็ น สิ น เชื อเคหะ) ที ฝ่ ายวิ จัย ทํา การศึก ษา มี แ นวโน้ม ฟื นตัว ช้า จากภาระหนี
ครัวเรือน ณ สินงวด Q ทีอยู่ในระดับสูงราว % ของ GDP สวนทางกับรายได้ทีเผชิญ
กับสภาวะ Income shock จากทังอัตราว่างงาน และรายได้ครัวเรือนลดลง จากการถูก
ปรับลดรายได้ อันเป็ นผลมาจากนโยบายบริหารค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัท ขณะทีกลุ่ม
ลูกค้า SME (สัดส่ว น %) แม้ม องฟื นตัว เร็ว กว่า รายย่ อ ย แต่สถานการณ์ตังแต่ ก่ อ น
COVID- ไม่ ไ ด้แ ข็ ง แกร่ง เท่ า ใด จากภาคการส่ง ออกทีได้รับ ผลกระทบจากสงคราม
การค้า และกลุ่มสินเชือรายใหญ่ (สัดส่วนราว % ของพอร์ตสินเชือธนาคาร) น่าจะ
แข็งแกร่งสุดในสภาวะปั จจุบัน พิจารณาจากมาตรการชะลอชําระหนี (Loan payment
holiday) ทีมีลกู หนีเข้าร่วมโครงการราว . ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นสินเชือรายย่อย,
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SME และ สินเชือรายใหญ่ ราว %, % และ % ตามลําดับ โดยกลุ่มลูกหนีรายย่อย
ทีมีปัญหาฟื นตัวช้า ตามข้างต้น นําไปสู่มาตรการชะลอชําระหนีเฟส ทีเปิ ดให้เข้าร่วม
โครงการตังแต่ ก.ค. – ธ.ค. แม้ช่วยชะลอการไหลตกชันชัวคราว แต่หากฟื นตัวช้า
ย่อมเป็ นปั จจัยเสียงต่อระบบธนาคารพาณิชย์
คงนําหนัก น้อยกว่าตลาด จากทังเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงความน่าสนใจด้าน Div Yield
ในปี
เริมลดลง แนะนํา ขายย้ายกลุม่ เล่นชัวคราว
โครงสร้างสินเชือ่ แยกตามกลุ่มลูกค้า
ธนาคาร

รายใหญ

SME

รั ฐ บาล ต างประเทศ รายย อ ย

เช าซื้ อ

อุ ป โภค
บริ โ ภค

เคหะ

อื่ น ๆ

BAY

36%

15%

0%

0%

49%

23%

15%

11%

0%

BBL

41%

27%

0%

17%

15%

0%

3%

0%

12%

KBANK

35%

34%

0%

0%

28%

0%

0%

0%

4%

KTB

31%

16%

8%

0%

45%

0%

19%

25%

0%

SCB

36%

17%

0%

0%

48%

10%

31%

7%

0%

TMB

44%

0%

0%

56%

0%

0%

0%

0%

LHFG

77%

11%

0%

0%

12%

0%

0%

0%

0%

KKP

10%

26%

0%

0%

61%

45%

9%

7%

4%

TISCO

15%

5%

0%

0%

79%

57%

6%

16%

1%

36%

18%

1%

3%

39%

อุตสาหกรรม
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ผลกระทบต่อกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนีรายย่อยทีได้รบั ผลกระทบจาก
COVID- ระยะที โดยการปรับลดเพดานอัตราดอกเบียสินเชือส่วนบุคคล (เดิม %
ลงเหลือ %) สินเชือจํานําทะเบียน (เดิม % เหลือ %) และสินเชือบัตรเครดิต (เดิม
% เหลือ %) ชัวคราว มีผลตังแต่ ส.ค. - ธ.ค. และมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนีรายย่อยระยะที อาทิ เลือนชําระค่างวด (เงินต้นและดอกเบีย) เป็ นเวลา เดือน
หรือการลดอัตราการผ่อนขันตํา เป็ นต้น เริมให้เข้าร่วมโครงการตังแต่ ก.ค.- ธ.ค.
ทังนี ฝ่ ายวิ จัย ประเมิ น ว่า AEONTS จะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่า วมากสุด
เพราะปั จจุบนั AEONTS คิดอัตราดอกเบียสินเชือบัตรเครดิต ( % ของสินเชือรวม) ทีราว
% (รวมค่า ธรรมเนี ยมเบิ กเงิ นสด) และคิ ดอัตราดอกเบียบัตรกดเงินสด ( % ของ
สิ น เชื อรวม) ที ราว % ทํา ให้ฝ่ ายวิ จัย มี แ นวโน้ม ปรับ ลดประมาณการกํา ไรสุท ธิ ปี
/ - ของ AEONTS ลงราว % และ % จากปั จ จุบัน และยัง คงแนะนํา
หลีกเลียงการลงทุน AEONTS ไปก่อน
ขณะที SAWAD และ MTC จะได้รบั ผลกระทบจํากัด เพราะปั จจุบนั คิดดอกเบียกับลูกค้าที
ราว % ตํากว่า คาดการณ์เ พดานสิ น เชื อใหม่ ที % อยู่แ ล้ว อย่ า งไรก็ ต าม ยัง ต้อ ง
ติ ด ตามคุณ ภาพลูก หนี ของกลุ่ม เช่ า ซื อด้ว ย เพราะภาพรวมเศรษฐกิ จ ชะลอตัว จาก
ผลกระทบ COVID- จะกดดันความสามารถในการชําระหนีของลูกค้าลง
โดยราคาหุน้ กลุ่มเช่าซือส่วนใหญ่ได้ปรับเพิมขึนจนเต็มมูลค่าพืนฐานแล้ว อีกทัง ยังได้รบั
sentiment เชิงลบจากมาตรการควบคุมอัตราดอกเบียจากธนาคารแห่งประเทศไทย จึง
แนะนําให้หลักเลียงการลงทุนไปก่อน
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สรุปการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวของธนาคารแห่งประเทศไทย
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หลายบททดสอบ ฉุดรั้งดัชนีแพงให้มีโอกาสปรับฐาน ชอบ หุ้นปันผล
INTUCH, หุ้นเล็ก SPVI
ปั จจุบนั SET Index อยู่ที
. จุด ซึงซือขายกันบน PER63F ทีสูงเกินกว่า . เท่า
(สูงสุดในภูมิภาค) จนไม่เหลือ Upside ในทางพืนฐานแล้ว เนืองจากสูงกว่าดัชนีเป้าหมาย
จุด และสูงใกล้เคียงกับดัชนีเป้าหมายปี
ที
ปี
ทีฝ่ ายวิจยั ประเมิน
จุด
เปรียบเทียบดัชนี SET Index กับเป้าหมายดีชนีของ ASPS
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อย่างไรก็ตามภาพความหวังดัชนีของนั กลงทุนทีมองข้ ามไปถึงปี
เริมสะดุด
หรือเริมเห็นหลุมทีกว้ างขึนจากบททดสอบทางเศรษฐกิจหลายด้ าน ดังนี
 กลุ่มธ.พ. นําทีมกดดันตลาด ความกังวลต่อการงดจ่ายปั นผลระหว่างการของ
หุน้ ในกลุ่ม ธ.พ. รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนีของสถาบันการเงินที
ออกมาพร้อมๆกัน แสดงให้เห็นถึงความกังวลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
และผลกระทบจาก COVID-19 ที อาจรุ นแรงกว่ า ที ตลาดคาด กดดั น
อุตสาหกรรมธุกิจการเงินทีมีสดั ส่วน Market Cap กว่า . % ของตลาด (กลุ่ม
ธ.พ. . %, กลุม่ เงินทุนและหลักทรัพย์ . %)
Market Cap กลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มเงินทุน/หลักทรัพย์
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 กําไรบริษัท Q ยังมีโอกาสเป็ นจุดตําสุดของปี หลังเผชิญกับผลกระทบ
COVID-19 เกือบเต็มไตรมาส ถือเป็ นความเสียงต่อประมาณการ
 Fund Flow ทียังชะลอไหลเข้ าตลาดหุ้นไทย โดยต่างชาติยงั ขายสุทธิหนุ้ ไทย
. แสนล้านบาท (ytd) และเป็ นการขายสุทธิทกุ เดือน ขณะทีแรงซือของสถาบัน
ฯเริมชะลอลงอย่างเห็นได้ขดั
 ตลาดเข้ าสู่ภาวะเก็งกําไร ปั จจุบันนําหนักการลงทุนถูกเบียงไปทีหุน้ Market
Cap. กลาง-เล็ ก มากขึ น สะท้อ นได้จ าก ดัช นี SSET ให้ผ ลตอบแทนสู ง ถึ ง
6.5%(mtd) ขณะที ตลาดหุ้น ขนาดใหญ่ อย่ า ง SET50 ให้ผ ลตอบแทนเพี ย ง
1.3%(mtd) เท่านัน
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ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นเดือนของดัชนีตา่ งๆ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ดังนันกลยุทธ์การหลีกเลียงหุ้นธ.พ. ชัวคราว แล้ วให้ นําหนักการลงทุนไปทีหุ้นปั น
ผลสูง ถือเป็ นตัวแทน ธ.พ. ได้ ดี ชอบ TTW, INTUCH, TVO และ DIF รวมถึงหุ้นจิว
แต่แจ๊ว DCC, SPVI
Top pick วันนีเลือก INTUCH, SPVI

SET vs Sector Return 2019

SET vs Sector Return 2020ytd
BANK ‐30.4%
MEDIA
‐18.0%
PROP
‐17.9%
PETRO
‐15.9%
TRANS
‐15.0%
AUTO
‐14.7%
HELTH
‐13.9%
SET
‐13.1%
TOURISM
‐12.4%
FIN
‐12.2%
ENERG
‐12.1%
ICT
‐10.2%
CONMAT
‐9.4%
ETRON
‐8.5%
COMM
‐6.1%
STEELS
‐4.6%
INSUR
‐3.5%
CONS
‐3.4%
FOOD
‐2.2%
AGRI
‐40%
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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