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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
กระแส Covid-19 และ Trade War ปกคลุมตลาดหุ้นโลก ซึ่งดูเหมือนวันนี้
ถูกตีความในทางบวก แต่ก็มีโอกาสที่จะพลิกผันได้ตลอดเวลา ส่วน SET
Index มีโอกาสดีดขึ้น แต่ไม่น่าผ่านบริเวณ 1340-1350 จุด ขึ้นไปได้ แนะนำ
ปรับพอร์ต โดยให้นำเงินที่พักไว้ใน DIF ออกมาลงทุนเพิ่มใน SEAFCO และ
INSET พร้อมกับเลือกทั้ง 2 บริษัท เป็นหุ้น Top Pick

ขับเคลื่อนด้วย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน … SEAFCO + INSET
ทิศทางของตลาดหุน้ สําคัญในต่างประเทศ ยังผันผวนไปตามกระแสเรือง Covid-19 และ
พัฒนาการของ Trade War ซึงมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่สาํ หรับในประเทศไทย
อยู่ใ นช่ ว งที ให้ค วามสํา คัญ กับ การฟื นฟูเ ศรษฐกิ จ หลัง จากที สถานการณ์ร ะบาดของ
Covid-19 ในประเทศคลี คลาย ทังนี เป็ น การดํา เนิ น การผ่ า นมาตรการผ่ อ นคลายให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาอยู่ในภาวะทีใกล้เคียงปกติมากทีสุด อีกทางหนึงก็เป็ นเรือง
ของการจัดหามาตรการกระตุน้ โดยจากนีไปฝ่ ายวิจยั เชือว่าน่าจะเห็นการใช้องค์ประกอบ
เรืองการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน เข้ามาเป็ นแรงขับเคลือนหลัก ซึงมีทงในส่
ั วนของโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐบาลอย่างรถไฟฟ้าสายสีสม้ และการลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ภาคเอกชนเพื อเข้า สู่ยุค G ซึงหุ้น ที มี ค วามเกี ยวข้อ งกับ เรืองนี น่ า จะได้รับ ประโยชน์
สํา หรับ ทิ ศ ทางของ SET Index วัน นี น่ า จะมี ทิ ศ ทางแกว่ง ขึน แต่ไ ม่ น่ า จะผ่า นแนวต้า น
บริเวณ
–
จุดขึนไปได้ ส่วนพอร์ตการลงทุนจําลอง แนะนําให้ปรับ โดยนําเงินที
พักไว้ใน DIF ซึงยังเหลืออยู่ % เข้ามาลงทุนเพิมนําหนักใน SEAFCO และ INSET อย่าง
ละ % ส่วนหุน้ Top Pick เลือก INSET และ SEAFCO
Poll สำรวจคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในสหรัฐ กระตุ้น Trade War ร้อน

1,329.76
-0.58
48,903

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-642.55
1,069.57
1,852.18
-2,279.20
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ทีมา: Bloomberg

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

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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ต่างประเทศ ประเด็นยังวนอยู่กับเรื่อง Covid-19 และ Trade War
ตลาดหุ้น โลกผัน ผวนสูง ล่า สุดเมื อคื นตลาดหุ้น กลับ มาปิ ดบวก โดยมี ปั จ จัยหนุน จาก
ตัวเลขเศรษฐสหรัฐ Pending home sales เดือน พ.ค. ออกมาดีกว่าทีตลาดคาด คือ +
44% และทําจุดสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ และประเด็นความคืบหน้ายารักษา COVid-19
ของบริษัท Gilead อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสียงทีพร้อมทําให้ตลาดถูดก Take profit คือ
 ความกัง วล COVID- ที ล่ า สุด จํา นวนผู้ติ ด เชื อรายใหม่ ทัวโลกเพิ มขึ นอี ก
150, ราย ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลกสูงถึง 10,269,519 ล้านราย
กระตุน้ ความกังวลว่า บางประเทศอาจดําเนินมาตรการ Lockdown อีกครังหนึง
ได้
 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังมีอยู่ ภายหลังวานนี จีนประกาศระงับวีซา่
พลเมืองสหรัฐทีขัดขวางการผ่านกฎหมายความมันคงในฮ่องกง เพือตอบโต้กรณี
สหรัฐพิจารณาจํากัดการให้วีซ่าสหรัฐ แก่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทีมีส่วน
เกียวข้องกับการผลักดันกฎหมายความมันคงในฮ่องกง เมือช่วงปลายสัดาห์ที
ผ่านมา เพราะกังวลว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจทําให้ความเป็ นอิสระของฮ่องกง
ลดลง ประเด็นดังกล่าวสร้างความกังวลว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน
อาจกลับมาอีกครังหนึงได้
ทังนี ASPS ประเมิ น ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ที สงครามการค้า อาจกลับ มาร้อ นแรงอี กครัง
เนืองจากจะเข้าสู่ช่วงเลือกตังประธานาธิ บดีสหรัฐในวันที 3 พ.ย. 2563 ซึงเมือพิจารณา
Poll สํา รวจคะแนนนิ ย ม พบว่ า พรรค Republican (พรรคของประธานาธิ บ ดี ท รัม ป์ ) มี
คะแนนน้อยกว่าพรรค Democratic (มีนาย Joe Biden เป็ นผูท้ า้ ชิงตําแหน่งประธานาธิบดี
คนสําคัญ) (ดังรูป)
Poll สำรวจคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในสหรัฐ

ทีมา: Bloomberg
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และหากพิจารณานโยบายของผูส้ มัครสําคัญทัง 2 ท่าน (ดังตาราง) จะพบว่าทัง 2 ท่านมี
มุมองทีสอดคล้องกันในด้านการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ นาย Joe Biden มองว่าจีนมี
นโยบายการค้าทีไม่เป็ นธรรมกับสหรัฐ เช่นเดียวกับประธานาธิบดีทรัมป์ ส่งผลให้ประเด็น
สงครามการค้าน่าจะยังคงมีอยู่ ไม่วา่ ใครจะได้เป็ นประธานาธิบดีคนต่อไป
อย่างไรก็ตาม นาย Joe Biden มีมุมมองด้านนโยบายเศรษฐกิจทีต่างกับประธานาธิ บดี
ทรัมป์ ใน 2 ประเด็นสําคัญ ดังนี
1. ค่าจ้างขันตํา: Biden หนุนการขึนค่าจ้างขันตําเป็ น 15 เหรียญ/ชม. จากปั จจุบนั
7.25 เหรียญ/ชม. ขณะทีทรัปม์ไม่เห็นด้วย
2. ภาษี : Biden ผลักดันการปรับเพิมภาษี นิติบุคคลจากปั จจุบัน 21% เป็ น 28%
สวนทางกับทรัปม์ทีต้องการปรับลดภาษี ตากว่
ํ าระดับปั จจุบนั ที 21%
นโยบายหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐ

ทีมา: ASPS รวบรวม

ประเด็นการหาเสียงทีเริมมีแนวโน้มร้อนแรงขึนเรือยๆ อาจจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีกดดัน
ตลาดหุน้ สหรัฐ และตลาดหุน้ โลกในระยะต่อไปได้ โดยเฉพาะนโยบายการขึนภาษี ของ Joe
Biden ซึงอาจทําให้กาํ รไของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐลดลงได้

ในประเทศเป็นเรื่องมาตรการคลาย lock และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
หลังจากสถานการณ์ Covid-19 ไทยดีขึนมาก สวนทางกับต่างชาติ คือ ไทยไร้ผตู้ ิดเชือใน
ประเทศติดต่อกัน วัน หนุนให้รฐั บาลเดินหน้าผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจต่อเนือง
ล่าสุด วานนี
 ศบค. ให้รายละเอียดการผ่อนคลายธุรกิจ (Reopen) เฟส อาทิ ผับ, บาร์ อาบ
อบนวด, คาราโอเกะฯลฯ แต่มีรายละเอียดจํากัด ซึงเป็ นไปตามทีตลาดคาดก่อน
หน้า ASPS ประเมินดีตอ่ เศรษฐกิจไทยในงวด Q63

Research Division

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน


สํานักงานการบินพลเรือนไทย (กพท.) ได้ลงนามประกาศอนุญาตให้ต่างชาติ
เดินทางเข้าประเทศ แต่เป็ นกลุ่มเฉพาะ มิใช่นกั ท่องเทียว คือ หลักๆ .) ผู้ป่วย
ต่างชาติเข้ าประเทศ ประเมินเป็ น Sentiment บวกต่อกลุ่มฯโรงพยาบาล ทีมี
สัดส่วนรายได้ผปู้ ่ วยต่างชาติ Fly-in สูง คือ BH, BDMS, PR9 และ BCH ซึงอยู่ที
56%, 15%, 9% และ 8% ของรายได้ ตามลํา ดับ .) กลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ แ ละมี
ความเชี ยวชาญด้ า น เท คนิ ค กํา หนดไม่ เ กิ น
คนต่ อ วัน โดยประเทศ
เป้ า หมาย คื อ ญี ปุ่ น, เกาหลี ใ ต้, จี น ฮ่ อ งกง และสิ ง ค์โ ปร ประเมิ น เป็ น
Sentiment บวกต่อกลุม่ AMATA(FV@B35.70), WHA(FV@B4.89) มีลกู ค้าจีน/
ญี ปุ่ นรอซือทีดินจํานวนมาก ขณะที FPT (FV@B16.90) เป็ นทางเลือกลูกค้า ที
ต้องการเช่าพืนทีลงทุนด้านอุตสาหกรรม

คาดหวังแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ ยังชอบ SEAFCO ,
INSET
เศรษฐกิจไทยปี
หลายสํานักคาดไปในทิศทางตรงกันว่าจะหดตัวเฉลีย - %yoy
ผลกระทบจาก Covid-19 ทําให้กิจกรรมเศรษฐกิจและการเคลือนย้ายคนและสิงของทําได้
จํากัด ส่งผลให้ฟันเฟื องขับเคลือนเศรษฐกิ จไทย ตัวหลักๆ อาทิ ส่งออก ยังหดตัวตาม
เศรษฐกิ จ โลก, การลงทุน เอกชน ชะลอตัว ตามการบริโ ภคครัว เรื อ นที ลดลงเนื องจาก
ประชาชนขาดรายได้ และว่างงงานเพิมขึน ทําให้ดเู หมือนว่ามีเพียงตัวขับเคลือนเดียวใน
ปี นีทียังไปได้ คือ การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และการลงทุนภาครัฐ อิงจากประมาณ
การณ์ของ ธปท. ล่าสุด วันที มิ.ย. ทียังคงสมมติฐาน ลงทุนรัฐที . %yoy และการ
บริโภครัฐ (G) ปรับเพิม . %yoy จากเดิม . %
โดยรวมทําให้ ASPS เชือว่า Theme การลงทุนหุน้ ในช่วงนีจะยังอยู่กับกระแสการลงทุน
ภาครัฐ คือ จะเห็นกระแสรัฐบาลเดินหน้าเร่งแผนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
โครงการรถไฟฟ้า ทีเริมมีออกมา Timeline ชัดขึนในเดือน ก.ค. อาทิ
ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ พ.ร.ก. กระตุ้นเศรษฐกิจ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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 รถไฟฟ้ า สายสี ส ้ม (ตะวัน ตก) ช่ ว งบางขุ น นนท์- มี น บุ รี (งานโยธาสายสี ส ้ม
ตะวันตก และงานเดินรถตลอดทังเส้น) มูลค่าราว . หมืนล้านบาท หลังจาก
ครม. อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว ออกหลักเกณฑ์ TOR - ก.ค. 63 และเปิ ดให้
เอกชนยืนข้อเสนอ ก.ย. และคาดลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเดือน ธ.ค.
 รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เตาปูน-ราษบูรณะ วงเงิน 8 หมืนล้านบาท กําหนดเปิ ด
ประมูลงานโยธาภายในเดือน ก.ย.นี และคาดจะรูผ้ ลประมูลได้ภายในสินปี
Sentiment เชิ ง บวกต่ อ หุ้น ในกลุ่ม รับ เหมาใหญ่ อาทิ CK, STEC และกลุ่ม
รับเหมางานฐานราก โดยฝ่ ายวิจยั ชืนชอบ SEAFCO(FV@ B8.2) โดย จุดเด่น
พืนฐาน คือ ล่าสุด การประกาศได้งานเสาเข็มใหม่ โครงการ อาทิ รพ.จุฬา
ภรณ์ แจ้งวัฒนะ, โครงการปรับปรุ งห้างเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม , และ ห้าง
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี(ส่วนต่อขยาย) มูลค่า
ล้านบาท หนุน Backlog ขึนทํา
จุดสูงสุดรอบ ไตรมาส ราคาหุน้ ยังน่าสนใจ PER เพียงแค่ . x และ Div.Yield
สูง 4.85% มี Upside เปิ ดกว้าง %
มิใช่แค่กระแสกระแสงานประมูลโครงสร้างพืนฐาน แต่กระแสการประมูลในส่วนงาน
โทรคมนาคม เริมทยอยกลับมาเช่นกัน จากการรวบรวมของฝ่ ายวิจยั ในกลุ่มทีแจ้งรับงาน
ใหม่ ผ่ า นระบบตลาดฯ (ITEL, ICN, ALT) พบว่ า ในส่ ว น ICN, ITEL งวด Q มี ก าร
ึ ดเจนจากงวด Q ซึงไม่มีงานใหม่เลย โดยฝ่ ายวิจ ัย
ประกาศรับงานใหม่ตอ่ เนือง ดีขนชั
ช อ บ INSET(FV@ B4.18) ล่ า สุ ด ประกาศรับ งานใหม่ มูล ค่ า
ล้า นบาท หนุ น
backlog เพิมสู่ระดับ 2.3พันล้านบาท ซึงจะมีส่วนทีส่งมอบใน 9M63 คิดราว % ของ
รายได้ส่วนทีต้องรับรู ้ 1.2 พันล้านบาท ในช่วง 9M เพือให้เป็ นไปเป้าหมายรายได้ช่วงที
เหลือปี ที . พันล้านบาท ส่วนทีเหลือยัง คาดหวังได้งานใหม่ในอุตสาหกรรมทีทยอย
ออกมาต่อเนืองหลัง covid-19 จากพันธมิตรหลายรายทังรัฐและ subcontract ต่อจาก
เอกชนรายอืน ภาพรวมคาดกําไรปี 2563 เติบโต 22%yoy โดยราคาหุน้ ปั จจุบนั เด่นที
ซือขาย PER ที . เท่า ตํากว่ากลุม่ (itel, alt) ทีซือขาย . เท่า

ความเสี่ยงปรับประมาณการกำไรลง & กลยุทธ์เดือน ก.ค.
หนึงในอุปสรรคทีขวางกันการไหลเข้าของ Fund Flow คือ แนวโน้มการปรับประมาณการ
กําไรลงบริษัทจดทะเบียนลง สะท้อนได้จาก ส่วน คือ
1. ทาง Consensus ยังคงทยอยปรับประมาณการกําไรลงมาต่อเนือง จนล่าสุดอยู่
ที . บาท/หุน้ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับทีฝ่ ายวิจัยฯ ประเมินในช่วงก่อน
หน้าที บาท/หุน้
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เปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยระหว่าง Consensus กับ ฝ่ายวิจัยฯ
ASPS
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2. ฝ่ ายวิจัย ASPS ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยยังมีความเสียงทีจะถูกปรับประมาณ
การกําไรลงอีก เนืองจากภาพรวมกําไรบริษัทจดทะเบียนครึงปี แรกอยู่ในระดับเพียง
- % ของประมาณการปี
ประกอบด้วย กําไรงวด Q อยู่ที . แสน
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน % ของประมาณการกําไรทังปี ขณะทีกําไรงวด Q63
แม้จะได้แรงหนุนจาก Fx Gain และ Stock Gain ของกลุ่มพลังงาน แต่ถกู กดดันจาก
กําไร Real Sector น่าจะลดลงอย่างมีนยั ฯ ส่งผลให้กาํ ไรมีโอกาสอาจจะไม่ได้ลดลง
QoQ แต่ลดลง YoY ซึงคาดว่ามีสดั ส่วนไม่ถึง % ของประมาณการกําไรทังปี เมือ
นําทัง ส่วนมารวมกันแสดงว่าช่วงครึงปี แรกบริษัทจดทะเบียนอาจทํากําไรได้เพียง
- % ของประมาณการปี
ทีฝ่ ายวิจยั ประเมิน . แสนล้านบาท (EPS63F
เท่ากับ บาท/หุน้ ) แสดงว่าในช่วงทีเหลือของปี บริษัทจดทะเบียนจะต้องทํากําไร
เกินกว่า - % ของประมาณการ
คาดสัดส่วนกำไร 1H63 ของบริษัทจดทะเบียน อาจไม่ถึง 40% ของประมาณการ
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ดังนันยามทีตลาดหุน้ ไทยมี Upside ทีค่อนข้างจํากัด แต่ประเด็นการเร่งตัวขึนของผูต้ ิด
เชือ COVID- ระยะที ทียืดเยือ อาจส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจให้ชะลอตัวนานกว่าทีคาด
ไว้ ถือเป็ นความท้าทายต่อกําไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงทีเหลือของปี และเป็ นความเสียง
ต่อ SET Index ทีปั จจุบนั ซือขายกันบน P/E เกินกว่า 20 เท่า
กลยุ ทธ์ การลงทุนในเดือน ก.ค. มุ่งเป้ าไปทีการค้ นหาหุ้นทีสามารถเอาชนะ
ผลกระทบจากประเด็น COVID- ได้ ทังในมุมราคาหุ้นที Outperform ตลาดได้ ดีใน
ตอนทีตลาดเผชิญกับ COVID- ระบาดในระยะที รวมถึงความสามารถในการ
ปรับตัวและการทํากําไรทีโดดเด่นกว่าบริษัทอืนๆในปี
นี หุ้นเล็กทีได้ แรง
หนุนจากโครงการภาครัฐ INSET, SEAFCO
ส่ วนหุ้นเด่ นอีก บริษัท รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนต่ างๆในเดือน ก.ค. หัวข้ อ
“SET Index ยิ งปรั บ ขึ นยิ งไกลพื นฐาน” นั ก ลงทุ น สามารถติ ด ตามอ่ า นได้ ใ นบท
วิเคราะห์ Invest+ ประจําเดือน ก.ค. ในวันนี
Valuation หุ้นเด่น Monthly
Company Sector

Mkt.Cap

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(29/06/2020)

SEAFCO

CONS

4.14

5.60

8.20

46.4%

10.86

4.46

INSET
?

TECH (MAI)
?

1.66
?

2.96
?

4.18
?

41.1%
?

11.31
?

3.54
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Alpha ผลตอบแทนช่วง COVID ของหุ้น Monthly เทียบกับ SET Index
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*หมายเหตุ COVID-Return SET Index -38.70%
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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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