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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ตัวเลขเศรษฐกิจ มิ.ย. ส่งสัญญาณฟื้นตัว เป็นเรื่องปกติสำหรับการกลับมา
เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจอีกครั้งหลังที่หยุดชะงักมา 3-4 เดือน แต่ยังอยู่ใน
สถานการณ์ที่ต้องติดตามใกล้ชิด เชื่อ Fund flow ที่ไหลกลับเข้าสินทรัพย์
เสี่ยงช่วงนี้น่าจะเกิดในระยะสั้น กำหนดกลยุทธ์เชิง Trading ปรับพอร์ตโดย
ลด BTSGIF ลงนำเงินเข้า BBL 10% Top Pick เลือก BBL และ SPVI

Fund Flow ไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น
การคลาย Lockdown ให้กิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาเคลือนไหวได้ตามปกติ หลังจากทีอยู่
ในภาวะแทบหยุดนิงมา - เดือน ทําให้ตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆ ในเดือน มิ.ย.
กลับ มาฟื นตัว ดังจะเห็ นได้จาก PMI ภาคบริการในสหรัฐ ฯ และ จี น ทีปรับ ตัว สูง ขึนไป
สัญญาณดังกล่าวเป็ นแรงขับเคลือนให้ Fund Flow ไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสียงอีกครัง แต่
อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในภาวะทีต้องติดตามใกล้ชิด ภายใต้
ความเชือทีตรงกันของหลายฝ่ ายว่า การกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัง Covid-19
จะมีภาพทีแตกต่างไปจากช่วงก่อนหน้าโดยทีชัดเจนคาดว่าจะเห็นจํานวนผูว้ า่ งงานทีสูงขึน
การหดตัวของกําลังซือ รวมถึงการค้า-การเดินทางระหว่างประเทศทีเบาลง ทําให้ฝ่ายวิจยั
เห็นว่าภาพการเคลือนย้ายของ Fund Flow เข้ามาสู่สินทรัพย์เสียงในรอบนีน่าจะเกิดขึน
ในช่วงระยะเวลาสันๆ การกําหนดกลยุทธ์จึงมีลกั ษณะเป็ นการ Trading ฝ่ ายวิจยั แนะนํา
ให้ปรับพอร์ตโดย ลดนําหนักหุน้ BTSGIF ลง % เพือนําเงินเข้าลงทุนในหุน้ BBL โดย
ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าราคาหุน้ ช่วงทีผ่านมาได้ดดู ซับปั จจัยลบต่างๆ ไปมากแล้ว รวมถึงการที
ธปท.ของให้งดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หุน้ Top Pick เลือก BBL และ SPVI
ผลตอบแทนของหุ้นแบงค์กบั ดัชนีราคาหุ้นตลาดต่างๆ 6 ก.ค.63
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ทีมา: สายงานวิจยั บล.เอเซียพลัส จํากัด

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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PMI สหรัฐฯ-จีน ส่งสัญญาณบวก หนุนเงินเข้าสินทรัพย์เสี่ยง แต่ยัง
ต้องติดตามต่อ
ตลาดหุน้ ทัวโลกในช่วงวันจันทร์ ปรับเพิมขึนแรง (SET Index ปิ ดทําการ) หลักนําโดยฝั ง
เอเซีย คือ ตลาดหุน้ จีน + . % เช่นเดียวกับประเทศฝั งสหรัฐ Dow jones, Nasdaq และ
ยุโรป DAX, FTSE ปรับเพิมขึนในช่วง - % โดยปั จจัยหนุนตลาดหุน้ โลกหลักๆ คือ ตอบ
รับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจฝั งภาคผลิตและบริการ เดือน มิ.ย. ของสหรัฐ และจีนที
ออกมาดีกว่าคาด และเพิมขึนจากเดือน พ.ค. สะท้อนจาก ในสหรัฐ เมือวานนีรายงาน
ISM Non manufacturing หรือ PMI ภาคบริการ เดือน มิ.ย.ปรับเพิมขึน . %mom อยู่
ที . จุดและยืนเหนื อ จุดครังแรกและบ่งชีว่าเศรษฐกิจภาคบริการสหรัฐ คิดราว
85% ของ GDP กลับมาฟื นตัวได้ดี VS. ในไทย GDP ภาคบริการคิดราว 61%) เนืองจาก
รัฐ บาลสหรัฐ เดิ น หน้า Reopen ธุ ร กิ จ ไม่ ไ ด้ Lockdown ประเทศ สวนทางกับ รายงาน
จํานวนผูต้ ิดเชือ Covid-19 รายใหม่เพิมขึน . หมืนราย และผูต้ ิดเชือสะสมถื อว่ามาก
ทีสุดในโลก อยู่ที ล้านราย เช่นเดียวกับฝั งจีน PMI ภาคการผลิตและบริการ เดือน มิ.ย.
ทีรายงานเมือวันศุกร์ ออกมายื นเหนื อ จุด อยู่ที . จุด และ . จุดตามลําดับ
รวมถึ งสถานการณ์ผู้ติดเชื อ Covid-19 รายใหม่ ข องจี น ออกมาลดลงตํากว่า ราย
ติดต่อกันตังแต่ตน้ เดือน ก.ค. หลังจาก nd wave ทีเกิดขึนใน สัปดาห์ก่อนหน้าเฉลีย
ราย/วัน
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ทีมา: Bloomberg, สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

โดยรวม Sentiment บวกดังกล่าว เชือว่าหนุนเงินเข้าสินทรัพย์เสียงต่อในระยะสัน และ
จะส่งผลต่อ SET Index ในวัน นี ปรับ เพิมขึน แต่ยัง ต้อ งติ ดตามต่ อ โดย ASPS มองไป
ตลอดเดือน ก.ค. ยังเห็นปั จจัยลบทีอาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการลงทุน อาทิ .) Trade war
สหรัฐ–จีนทียังมีอยู่ 2.)ผูต้ ิดเชือ COVID-19 รายใหม่ทวโลกยั
ั
งเพิมขึนในอัตราเร่ง โดย
ยังสูงกว่าเส้นค่าเฉลีย วัน .)ภาพเศรษฐกิจทีเปลียนแปลงไปหลัง Covid-19 4.)
กําไรของบริษัทจดทะเบียนในปี
มีความเสียงจะถูกปรับประมาณการลง (EPS63F
เท่ากับ บาท/หุน้ ) และกลุม่ ธนาคารพาณิชย์เตรียมจะทยอยรายงบการเงินงวด Q63
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คาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กลับขึ้นมาขับเคลื่อนหุ้นรับเหมา..
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 63 ทุกสํานักเศรษฐกิจเห็นตรงกัน GDP จะหดตัวในช่วง 10% หลังฟั นเฟื องขับเคลือนเศรษฐกิ จเกื อบทุกตัวยังหดตัวสูง อาทิ การส่งออก, การ
ท่องเทียว, การลงทุนเอกชน และการบริโภคครัวเรือน ส่งผลให้ปัจจัยขับเคลือนเศรษฐกิจ
และ Theme การลงทุนหุน้ ในช่วงทีเหลือของปี 2563 จะมาจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
เป็ นหลักทังมาตรการทางการคลัง และการเงิน ดังนี
 มาตรการทางการคลัง : ตลอดสัป ดาห์นี จะมี ก ารพิ จ ารณามาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่างๆ
o
ก.ค. 2563 การประชุม ครม. จะมี ก ารพิ จ ารณามาตร การ ฟื นฟู
เศรษฐกิจ ชุ ด แรก วงเงิน 8 หมืนล้ า นบาท จํานวน 212 โครงการ
(เป็ นส่วนหนึงของงบประมาณฟื นฟูเศรษฐกิจ วงเงินรวม 4 แสนล้าน
บาท ของ พ.ร.ก. กูเ้ งิน 1 ล้านล้านบาท) ส่วนใหญ่เน้นไปทีการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เช่น โครงการพัฒนาพืนที “โคก หนอง นา โมเดล”
วงเงิน 4. พันล้านบาท, โครงการใช้ Big Data แก้ไขความเหลือม
ลํา วงเงิน 2.7 พันล้านบาท เป็ นต้น
o
ก.ค. 2563 ให้นาหนั
ํ กการขายซองประมูลโครงการรถไฟฟ้ าสายสี
ส้ม รถไฟฟ้ าสายสีส ้ม ตะวัน ตก วงเงิน 9.6 หมืนล้านบาท และคาดจะ
เปิ ด ให้เ อกชนยื นข้อ เสนอในเดื อ น ก.ย.
ก่ อ นทีจะลงนามเซ็ น
สัญญาได้ในเดือน ธ.ค. 63 โดยหากโครงการเดินหน้าได้ตามแผน
จะนับ เป็ น งานประมู ล โครงสร้า งพื นฐานสํา คัญ ชิ นแรกที สามารถ
เดินหน้าได้ในปี นี และเชือว่าภาครัฐจะเร่งผลักดันโครงการอืนต่อไป
เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เตาปูน-ราษบูรณะ, โครงการลงทุนใน EEC
และโครงการลงทุนในส่วนโทรคมนาคม
และในวันเดียวกันประชุม ครม.เศรษฐกิจ ภายหลังนายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเผยเมือปลายสัปดาห์ทีแล้ว สังการให้
กระทรวงการคลังเร่งหามาตรการกระตุน้ การบริโภค และการท่องเทียว
เพิมจากปั จจุบนั โดยล่าสุดเริมเห็นกระแสมาตรการรอบใหม่ เช่น ช็อ ป
ช่ ว ยชาติ ซึงล่าสุด กระทรวงการคลังระบุว่ากําลังอยู่ระหว่างศึกษา
รูปแบบของมาตการ
จากกระแสของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆทียังร้อนแรงข้างต้น กลยุทธ์การลงทุน
ในช่ ว งนี จึ ง แนะนํา Trading หรื อ เก็ ง กํา ไรหุ้น ที อยู่ ใ นกระแส หรื อ ได้ป ระโยชน์จ าก
มาตรการดังกล่าว เช่น หุน้ ทีได้ประโยชน์จากการกระตุน้ การบริโภค และกระแสช้อปช่วย
ชาติ เช่น CPALL และ SPVI, หุน้ ทีได้ประโยชน์จากความคืบหน้าการลงทุนภาครัฐ เช่น
SEAFCO และ INSET
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หุ้นที่ Outperform ตลาดในช่วงช็อปช่วยชาติในอดีต

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SSFX หมดแล้ว เม็ดเงินต่างชาติเป็นความหวังผลักดันต่อ
สถาบันในประเทศ ซือสุทธิหนุ้ ไทยกว่า . หมืนล้านบาท (ตังแต่เม.ย.-ปั จจุบนั ) ซึงมาจาก
กองทุน SSFX ทีมีมลู ค่ากว่า . พันล้านบาท ทีเข้ามาเร่งตัวขึนในช่วง สัปดาห์สดุ ท้าย
ก่อนหมดเขตกว่า . พันล้านบาท ซึงสามารถพยุง SET Index ให้ปรับตัวขึนกว่า %
(ช่วง เดือนทีผ่านมา) ในส่วนของ Fund Flow ต่างชาติ หลังจากทีขายสุทธิทุกประเทศ
ตังแต่ตน้ ปี เริมเห็นการสลับซือสลับขายเป็ นรายประเทศตังแต่ตน้ เดือน มิ.ย. เริมจาก
 ตลาดหุ้น ที มี ย อดซื อสุท ธิ mtd ตลาดหุ้น ไต้ห วัน ถูก ซื อสุท ธิ ก ว่ า 1.3 พัน ล้า น
เหรียญ ตามมาด้วย ฟิ ลิปปิ นส์ 128 ล้านเหรียญ
 ตลาดหุน้ ทีมี ยอดขายสุทธิ mtd ตลาดหุน้ เกาหลีใต้ถูกขายสุทธิ กว่า 267 ล้าน
เหรียญ ตามมาด้วยอินโดนีเซีย 71 ล้านเหรียญ และไทยทียังคงขายสุทธิกว่า 81
ล้านเหรียญ หรือ 2.5 พันล้านบาท เป็ นต้น
มูลค่าซื้อขายสุทธิของตลาดหุ้นในภูมิภาค (รายวันตั้งแต่ตน้ เดือน)
Date

Indonesia

Philippines

S. Korea

Taiw an

Thailand

Million USD

Million USD

Million USD

Million USD

Million USD

01/07/2020

-26.20

125.25

-158.00

141.15

-74.33

02/07/2020

-14.51

1.19

115.13

78.95

-19.75

03/07/2020

6.43

16.86

42.04

333.31

12.33

04/07/2020
05/07/2020
06/07/2020
Mtd

-37.70

-15.07

-266.97

743.77

-71.98

128.24

-267.80

1,297.18

-81.75
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ดังนัน กองทุน SSFX หมดเขตซือลดหย่อนภาษีแล้ วในปั จจุบัน จึงทําให้ ยากทีจะ
เห็นเม็ดเงินในประเทศ พยุง SET Index ได้ เช่นในอดีต ดังนัน ปั จจัยหลักในการ
พยุง SET Index ได้ ต่อจากนี คงต้ องหวังเพิง Fund flow ต่างชาติเป็ นหลัก หากเม็ด
เงินทยอยเข้ ามาจริง นันถึงเป็ นตัวขับเคลือน SET Index ให้ เดินหน้ าต่อได้ อย่างมี
นัยฯ
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กระแสเงินโลกไหล เข้าหุ้นกลุ่ม ธ.พ. อย่างเด่นชัด ชอบ BBL
ความคืบหน้าของวัคซีนจาก ทังจีนและสหรัฐ เป็ นความหวังและช่วยหนุนกระแสเงินทุน
ผลักดันตลาดหุน้ โลกปรับตัวขึนได้รอ้ นแรงนับตังแต่ตน้ สัปดาห์เป็ นต้นมา โดยเฉพาะหุน้ ใน
กลุม่ ธ.พ. วานนีกลับมาฟื นตัวและ Outperform สุดในดัชนีหลักๆ ของโลก อาทิ
 หุน้ Goldman Sachs ปรับตัวขึน . % สูงสุดในดัชนี Dow Jones เพิมขึน . %,
 หุน้ Deutsche Bank AG ปรับตัวขึน . % สูงสุดในดัชนี DAX เพิมขึน . %
 หุน้ ธ.พ. ใหญ่สดุ ในจีน ICBC เพิมขึน . % สูงกว่าดัชนี Hang Seng เพิมขึน . %
ผลตอบแทนของหุ้นแบงค์กบั ดัชนีราคาหุ้นตลาดต่างๆ 6 ก.ค.63

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ฝ่ ายวิจยั เชือว่า กระเงินทุนมีโอกาสไหลทะลักเข้าหุน้ กลุ่ม ธ.พ. ทัวโลก รวมถึงไทยต่อเนือง
เนืองจากเริมเห็นภาพการป้องกันไวรัส COVID-19 ทีชัดเจนขึน ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจ
มี โอกาสดีขึนตามลําดับ ขณะทีราคาหุน้ ในกลุ่มยัง Laggard กว่าหุน้ กลุ่มอืนๆ มานาน
อาทิ หุน้ กลุ่ม ธ.พ. ของไทยเป็ นกลุ่มทีปรับตัวลดลง - . % (ลดลงมากทีสุดเมือเทียบกับ
กลุม่ อืนๆ) ขณะที SET Index ลดลงเพียง - . % เท่านัน
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีราย Sector

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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สรุ ปคื อ หุ้ น กลุ่ ม ธ.พ. ไทย มี โ อกาส Outperform ตลาดหุ้ น ต่ อ จากนี หลั ง จากที
Laggard มานาน รวมถึงยังได้ แรงหนุ นช่วงสัน จากมาตรการทางภาครัฐทีออกมา
ต่อเนือง ทังความคืบหน้ าโครงการภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นการบริโภค อาทิ
โครงการเราเที ยวด้ ว ยกั น และมี โ อกาสสู ง ที มาตรการ ช็ อ ปช่ ว ยชาติ จ ะคลอด
ตามมาติดๆ
โดยหุน้ กลุ่ม ธ.พ. ทีฝ่ ายวิจยั ชืนชอบมากทีสุด คือ BBL (FV@
ด้าน คือ

) ด้วยความโดดเด่นจาก

 มีโครงสร้างสินเชือรายใหญ่ราว % และมีลกู ค้ารายย่อยราว % จึงคาดมีลกู หนี
เข้าร่วม loan payment holiday ตํากว่าอุตสาหกรรมฯ
 แนวโน้มกําไรสุทธิ Q หลังรวมงบกับ Permata อยู่ที , ล้านบาท ทรงตัว
0.1% QoQ (-18% yoy) เพราะมีแรงหนุนจากรายได้ทีไม่ใช่ดอกเบีย ทังจากกําไร
จากเครืองมือทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมและเป็ นช่วงรับรูเ้ งินปั นผลจาก
เงินลงทุน ส่งผลให้ภาพรวมกําไรถื อ ว่า Outperform กําไรกลุ่มฯ ทีคาดลดลง
15% QoQ (-25% yoy) อยู่ที . หมืนล้านบาท
 ราคาหุน้ BBL ซือขายที PBV ราว . เท่า ตํากว่าค่าเฉลียกลุ่มฯ ทีซือขายราว .
เท่า
คาดการณ์กำไรงวด 2Q63 และ 1H63 กลุ่ม ธ.พ.
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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