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9 กรกฎาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความกังวลถึงโอกาสที่จะทำ Lockdown รอบที่ 2 ในหลายพื้นที่ รวมถึงการ
ปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนอีกครั้งซึ่งถือเป็นรอบที่ 5 ของปี
2563 น่าจะสร้างแรงกดดันให้ SET มีโอกาสปรับฐาน วันนี้แนะนำปรับพอร์ต
โดยการเพิ่ม STGT เข้ามา 10% ลด CPALL และ BTSGIF ลงอย่างละ 5%
ส่วน Top Pick เลือก DCC และ STGT

Lockdown รอบ 2 กับการปรับลดประมาณการกำไรรอบที่ 5
จํานวนผูต้ ิดเชือ Covid-19 ทัวโลกทีปรับตัวขึนมาสูงกว่า แสนราย/วัน สร้างความกังวล
ว่าจะนํามาซึงการทํา lockdown รอบ ในหลายพืนที ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
สําหรับผลประกอบการ 2Q63 ของบริษัทจดทะเบียน ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าน่าจะเห็นการหด
ตัว YoY แต่ก็มีโอกาสทรงตัวทีบริเวณ แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับงวด 1Q63 ทีผ่านมา
ซึงสภาวะการณ์ดงั กล่าวทําให้เกิดความเสียงต่อการทีจะปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี
ลงมาอีกครัง ในอัตราทีมากกว่า % จากฐานเดิมทีคาดว่าจะมีกาํ ไร . แสนล้าน
บาท ซึงถื อเป็ นครังที นับจากต้นปี
ทีผ่านมา ภาพดังการปรับลดประมาณการ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามุมมองเรืองการหดตัวของกําไรอันเนืองมาจากผลกระทบจาก
Covid-19 และเศรษฐกิจ อยู่ในระดับทีสูงว่าทีนักวิเคราะห์คาดหมายไว้ อย่างไรก็ตามยังมี
บริษัทจดทะเบียนบางแห่งทีมีผลประกอบการ 2Q63 เติบโตสวนตลาดเช่น STA, STGT,
DCC, TASCO, AP รวมถึงกลุ่มโรงกลัน-ปิ โตรเคมี วันนีฝ่ ายวิจัยปรับเพิมประมาณการ
และ Fair Value ของ STGT ขึน และนําเข้าพอร์ตด้วยนําหนัก % (มาจากการปรับลด
CPALL และ BTSGIF ลงอย่างละ %) Top Pick เลือก DCC, STGT
หลายประเทศทัว่ โลกที่กลับมา Lockdown ประเทศและบางเมืองอีกครั้ง
ประเทศ
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การกลั บ มาทำ Lockdown ในหลายพื ้ น ที ่ สร้ า งความกั ง วลต่ อ
เศรษฐกิจ และ ตลาดหุ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID- ยังเป็ นปั จจัยเสียงสําคัญต่อเศรษฐกิจ
โลก เนืองจากล่าสุด จํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ทวโลก
ั
ล่าสุด เพิมขึนอีก 207,769 ราย ซึงยังสูง
กว่ า ค่ า เฉลี ย 7 วัน ย้อ นหลัง ที วัน ละ 1.97 แสนราย สะท้อ นจํา นวนผู้ติ ด เชื อรายใหม่ มี
แนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง และบางประเทศเกิดการระบาดรอบที 2 (2nd wave) โดยผู้
ติดเชือส่วนใหญ่มาจากสหรัฐ, บราซิล, อินเดีย, รัสเซีย, เปรู เป็ นต้น (ดังรูป)
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่ต่อวัน และสัดส่วนผู้ติดเชื้อรายประเทศ

ทีมา: Bloomberg

ความกัง วลไวรัส COVID-19 ข้า งต้น และ nd wave ข้า งต้น ส่งผลให้ห ลายประเทศ
ดําเนินการปิ ดประเทศ (Lockdown) ประเทศอีกครัง อาทิ เซอเบีย, คาซัคสถาน และหลาย
ประเทศอาจจะเลือกปิ ดแค่บางเมืองหรือบางรัฐ อาทิ อังกฤษ สเปน ออสเตรเลีย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ เตรียมจะ Lockdown ฯลฯ เพือจํากัดการระบาด (ดังตาราง) ซึงกระทบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
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ทั งนี ASPS ประเมิ น ว่ า การกลับ มา Lockdown จะสร้า งแรงกดดัน ต่ อ ตลาดหุ้น โลก
มากกว่ า ประเด็ น จํา นวนผู้ติ ด เชื อที เพิ มขึ นสูง เนื องจากการ Lockdown กระทบต่ อ
เศรษฐกิจโลก ซึงอาจส่งผลให้ประมาณการ GDP โลกของ IMF ทีคาด GDP จะหดตัว 4.9%yoy มี Downside เพิ มเติ ม เนื องจากยั ง ไม่ ไ ด้ร วมผลกระทบของการกลั บ มา
Lockdown ซึงอาจจะกลับมากดดัน
ต่างประเทศในวันนี ให้นาหนั
ํ กการหาเสียงเลือกตังของนาย Joe Biden ผูส้ มัครท้าชิง
ตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนสําคัญจากพรรค Democratic โดยให้นาหนั
ํ กไปทีนโยบาย
เศรษฐกิจ เนือจาก Biden มีมมุ มองทีต่างจากทรัมป์ ในหลายด้าน เช่น เน้นพัฒนาประกัน
สุขภาพแก่ประชาขชน (คาดคล้าย Obama Care), สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และ
รถยนต์ไฟฟ้า, เน้นการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน เป็ นต้น

รัฐบาล เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นฐานราก
เศรษฐกิจไทยปี
ได้รบั ผลกระทบ Covid-19 ASPS ประเมิน GDP Growth
จะ
พลิกกลับมาหดตัว . %yoy (ประมาณการณ์รวมครอบคลุมประเด็นลบไว้ระดับนึง อาทิ
ส่งออกคาด - . %, ลงทุนเอกชน - % การบริโภคคาด - . %ฯลฯ) และปี
คาด
GDP จะขยายตัว . %
อย่างไรก็ตามประเมินว่าตลาดหุน้ ไทยงวด Q63 ยังต้องเผชิญกับความจริง คือ ตัว เลข
เศรษฐกิจ งวด Q63 จะออกมาหดตัว แรงมาก/น้ อ ยเพีย งใด?? โดยสภาพัฒน์จะ
รายงานวันที ส.ค.
ASPS คาด GDP 2Q63 จะหดตัว %yoy และเป็ นไตรมาส
ทีเป็ นจุดตําสุดของปี แต่หากออกมาหดตัวมากกว่าคาด เชือว่าจะเป็ นปั จจัยกดดันตลาด
หุน้ ซึงมีโอกาสเป็ นไปได้สงู เนืองจาก ตัวแปรสําคัญคือ การบริโภคครัวเรือน (48% GDP
) จะหดตัวแรงมาก ผลจากการ Lockdown เม.ย.-พ.ค. ) สะท้อนผ่านผูว้ ่างงานในระบบ
เพิ มขึ นมาก โดยเฉพาะบริ ก าร และภาคท่ อ งเที ยว ผลจากการปิ ดน่ า นฟ้ า ห้า ม
นักท่องเทียวต่างชิต เข้าไทยตังแต่ เม.ย.- มิ.ย. (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ล่าสุด
ประเมินรายได้ท่องเทียวทังปี
ลดลงแรง 79%yoy เหลือเพียง . แสนล้านบาท
จากปี
ทีสูงถึง . ล้านล้านบาท) หรือลงทุนเอกชน ชะลอลงชัดเจน สะท้อนผ่าน
ยอดขอ BOI 5M2563 หดตัว %yoy
คาดการณ์ GDP ปี 2563 จะหดตัว

ทีมา: สภาพัฒน์ ก.ค.
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สอดคล้ องกับเมือวานนีธนาคารแห่งประเทศไทยเผยรายงานการประชุม กนง. ที
ประชุมในรอบ มิ.ย.
หลังจากได้คงอัตราดอกเบียนโยบาย . % และปรับลด
GDP ปี
เป็ นหดตัว . %จาก หดตัว . % โดยใจความสําคัญคือ .) ความกังวล
บริษั ท เอกชนมี แ นวโน้ม เสี ยงผิ ด นัด ชํา ระหนี และกระแสการทยอยถูก ปรับ ลด Credit
Rating ในอนาคต .) กนง. กั ง วล Oversupply ส่ ว นเกิ น ของภาคการผลิ ต แต่ ล ะ
อุตสาหกรรมในประเทศ แนะนํารัฐเร่งออกมาตรการรองรับ และออกมาตรการกระตุน้
โครงสร้างพืนฐาน (CK, STEC, SEAFGO) และ โครงสร้างพืนฐานเกียวกับระบบ Gigital (
INSET)
แนวโน้มเศรษฐกิ จ ไทยทีชะลอ โดยตลอดไตรมาส Q63 ASPS หวัง พึงจากมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะการบริโภคผ่าน พรก. ล้านล้านบาท (ดังตาราง)
ซึงมีการเบิกจ่ายไปราว . %ของวงเงินทังหมด
ความคืบหน้า พรก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทที่จะกระตุ้นเศรษบกิจไทย

ทีมา: สภาพัฒน์ ก.ค.

จากที ASPS รวบรวมข้อมูล จะเห็นได้ว่ามาตรการของรัฐบาลยังทยอยออกมาต่อเนือง
ล่าสุดเมือวานนี
 งบฟื นฟูเ ศรษฐกิจ แสนล้านบาท (ในตาราง) ล่าสุด ครม.อนุมัติมาตรากร
วงเงิน . หมืนล้านบาท ส่วนใหญ่เน้นไปทีเศรษฐกิจฐานราก และการกระตุน้
การบริโภค อาทิ โครงการ ตําบล กลุม่ ทฤษฎีใหม่ , ล้านบาท,
โครงการพัฒนาพืนที โคก หนอง นา โมเดล , ล้านบาท, โครงการพัฒนา
ธุรกิจรดินและปุ๋ ยเพือชุมชน ล้านบาท, โครงการพืนทีท่องเทียวปลอดภัย
ล้านบาท เป็ นต้น
 งบเยีย วยาประชน วงเงิน . แสนล้านบาท มีโครงการทีเบิกจ่ายไปแล้วก่อน
หน้า คือ มาตรการ จ่ายเงิน 5,000 บาท แก่ประชาชน (เราไม่ทิงกัน), เยียวยา
เกษตรกร และกลุม่ เปราะบาง, เพิมวงเงินในบัตรสวัสดิการ เป็ นต้น
โดยรวมเชือว่าเม็ด เงิน ต่างๆ น่าจะเร่ง ทยอยออกมาในช่ว ง เดือ น ก.ค.-ก.ย. และ
เป็ นปั จ จัยหนุน การบริโ ภคต่อ ไป
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ยังคงมุมมองระมัดระวังต่อ AAV และยังให้ Switch
วานนี ราคาหุ้น Air Asia Berhad ผู้ถื อ หุ้น ร่ว มกับ AAV ในสายการบิ น ไทย แอร์ เอเชี ย
(AAV ถือหุน้ % และ Air Asia Berhad ถือหุน้ %) ปรับตัวลดลงอย่างมีนยั ฯราว %
เหตุหลักมาจากผูต้ รวจสอบบัญชี (EY) ระบุในรายงานผูส้ อบบัญชีในส่วน “เหตุการณ์ที
เน้น” โดยตังข้อสังเกตถึงผลประกอบการและฐานะการเงิน และเหตุการณ์ COVID- ที
อาจกระทบอย่างมีนยั ฯ โดยสรุปมี ส่วน คือ
1)
มูลค่าหนีสินหมุนเวียนสินปี
ทีสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนราว
ล้าน
ซึง
เหรียญสหรัฐ โดยยังไม่รวมถึงผลกระทบทีเกิดขึนจากปั ญหา COVID- ในปี
คาดว่าปั ญหาดังกล่าวยังน่าจะบริหารจัดการได้ดงั เช่นหลายสายการบินมีการใช้นโยบาย
รักษาสภาพคล่อง เช่น การขอยืดจ่ายหนีสินและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี ปั จจุบัน
สถานการณ์ท่องเทียวยังเริมฟื นตัวเป็ นลําดับ อย่างไรก็ตาม
2)
อีกส่วนที EY ตังข้อสังเกต คือ ผลขาดทุนในปี
ที ล้านริงกิต โดยยังไม่
รวมถึงผลกระทบ COVID- ซึงจากการตรวจสอบงบการเงินของฝ่ ายวิจยั เพิมเติม เชือว่า
คงเหลือ .
มีความเป็ นไปได้ทีคาดว่าอาจจะต้องบริหารจัดการ คือ ฐานทุนทีสินปี
พันล้านริงกิต ทีอาจจะไม่เพียงพอรองรับผลขาดทุนช่วง Lockdown 1H63
ประเด็นข้ างต้ น แม้ EY ระบุในงบการเงินงวด Q ของ AAV เช่นกัน แต่ในส่วน
ของ AAV ฝ่ ายวิจัยกังวลน้ อยกว่า Air Asia Berhad โดยเฉพาะในเรืองฐานทุน AAV
ยั ง มี เ หลื อ ราว . หมื นล้ า นบาท ซึ งคาดว่ า ยั ง พอรองรั บ ขาดทุ น ช่ ว งวิ ก ฤติ ไ ด้
อย่ างไรก็ตาม ปั ญหาในส่ วน Air Asia Berhad น่ าจะสะท้ อนภาพรวมความมันคง
กลุ่มทีลดลง และยังต้ องติดตามแนวทางการบริหารปั ญหาต่างๆ อีกระยะ โดยรวม
เชือว่ าเป็ นลบและอาจเป็ นความเสียงเพิมเติมต่ อ AAV เนื องจากการทีบริษัทลูก
แห่ งเดียว คือ สายการบินไทย แอร์ เอเชี ย ปั จจุบันใช้ ประโยชน์ จากการทีอยู่ใน
เครือของ Air Asia Berhad โดยเฉพาะการใช้ ทรัพยากรต่างๆร่ วมกัน เพือบริหาร
ต้ นทุน ซึงเป็ นจุดเด่นหลักทีใช้ ในการแข่ งขันในปั จจุบัน ประกอบกับ ราคาหุ้นที
ตอบรับความคาดหวังเชิงบวกต่อโอกาสฟื นตัวระยะถัดไปจนเกินมูลค่าพืนฐานไป
แล้ ว ยังคงแนะนํา Switch

Demand ถุงมือยางพุ่ง...ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19
การประชุมนักวิเคราะห์ STGT วานนี เป็ นไปในเชิงบวก จากความต้องการใช้ถงุ มือยางที
เติบโตมาก จากการระบาดของ COVID-19 จนปั จจุบัน STGT มีคาํ สังซือถุงมือยางเต็ม
จนถึงงวด 3Q64 แล้ว ทําให้ STGT และผูป้ ระกอบการถุงมือยางในมาเลเซียล้วนปรับเพิม
ราคาขายถุงมื อยางขึนต่อเนื องเฉลียถึง 5-10% ต่อเดือน จากงวด 1Q63 ขณะทีต้นทุน
วัตถุดิบนํายางข้นยังทรงตัวตํา ทําให้ฝ่ายวิจยั ปรับเพิมประมาณการกําไรสุทธิปี 2563-64
ขึน 42.3% และ 42.1% จากเดิม สะท้อนการปรับราคาขายถุงมือยางเฉลียปี 2563-64 ขึน
10.3% จากเดิม โดยภายหลังปรับเพิมประมาณการ คาดกําไรสุทธิปี 2563-64 จะเพิมขึน
ถึง 558.8% yoy และ 7.4% yoy จากแนวโน้มปริมาณขายถุงมือยางปี 2563-64 เพิมขึนถึง
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40.8% yoy และ 7.1% yoy ขณะทีคาดราคาขายถุง มื อ ยางเฉลี ยปี 2563 จะเพิมขึนถึ ง
26.3% yoy และทรงตัวสูงต่อเนืองในปี 2564 นอกจากนี ยังคาดกําไรสุทธิงวด 2Q63 จะ
เติ บ โตชัด เจนทัง QoQ และ YoY จากการปรับ เพิ มราคาขายถุง มื อ ยาง และแนวโน้ม
ปริมาณขายถุงมือยางเพิมขึนจากงวด 1Q63
แนะนําซือ ประเมิน Fair Value ปี 2563 ของ STGT ใหม่เท่ากับ 90 บาท (เดิม 45 บาท) อิง
วิธี DCF (WACC 6.8%) ราคาหุน้ ปั จจุบนั มี Valuation ทีน่าสนใจมาก มีค่า PER ปี 2563
ที 23 เท่า และ PBV ปี 2563 ที 5 เท่า ซึงมี Valuation น่าสนใจกว่าหุน้ ทีผลิตถุงมือยางใน
มาเลเซียมาก ทีปั จจุบนั ซือขายทีค่า PER เฉลียราว 35 เท่า ทังที ผูป้ ระกอบการถุงมือยาง
จากมาเลเซียส่วนใหญ่ใช้ EPS กลางปี 2564 มาคํานวณ PER (เพราะปิ ดปี บญ
ั ชีกลางปี
2564) ซึงได้ผลบวกจากการปรับ เพิมราคาขายเต็ มปี แต่ก็ยัง ซือขายทีค่า PER สูงกว่า
STGT มาก
เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินของ STGT กับคู่แข่งในอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

แนะลงทุนหุ้นกำไร 2Q63 โตเด่นสวนตลาด DCC, STGT
หนึงความเสียงหลักทีตลาดหุน้ จะต้องเผชิญในช่วงต่อจากนี คือ การปรับประมาณการไร
บริษัทจดทะเบียนลง สะท้อนได้จาก ส่วน ดังนี
1. ทาง Consensus ยังคงทยอยปรับประมาณการกําไรลงมาเรือยๆ จนล่าสุดอยู่ที .
บาท/หุน้ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับทีฝ่ ายวิจัยฯ ประเมินในช่วงก่อนหน้าที
บาท/หุน้
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เปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยระหว่าง Consensus กับ ฝ่ายวิจัยฯ ASPS

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

2. ส่วนมุมมองของฝ่ ายวิจยั ASPS มีโอกาสทีจะปรับประมาณการกําไรปี
อีกเป็ น
ครังที จากเดิมทีประเมิน . แสนล้านบาท เนืองจากหากพิจารณาภาพรวมกําไร
บริษัทจดทะเบียนครึงปี แรก พบว่า กําไรงวด Q อยู่ที . แสนล้านบาท ขณะที
กําไรงวด Q อาจจะทรงตัว QoQ แต่ลดลง YoY (รายละเอียดตามบทวิเคราะห์
Invest+) หนุนช่วงครึงปี แรกบริษัทจดทะเบียนทํากําไรได้ราว แสนล้านบาท (30%
ของประมาณการปี
) แสดงว่าในช่วงทีเหลือของปี บริษัทจดทะเบียนจะต้องทํา
กําไรเกินกว่า % ของประมาณการ ราว . แสนล้านบาท ซึงต่อให้บริษัทจด
ทะเบียนทํากําไรตามภาวะปกติในช่วงทีเหลือของปี ได้ไตรมาสละ แสนล้านบาท ยัง
มี Downside จากประมาณการเหลืออีก . หมืนล้านบาท กดดันให้ EPS63F มี
โอกาสลดลงเหลือไม่ถึง บาท/หุน้
คาดประมาณการกำไรรายไตรมาสของ SET Index
แสนล ้านบาท
4.0
3.5
3.0
2.5

ครึงปี แรก คาดสัดส่วน
กําไรประมาณ 30%
ของประมาณการทงปี
ั
หรือ 2 แสนล้านบาท

2.0
1.5

ครึงปี หลังต้อ งทําอีก
70% ของประมาณ
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ั
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60.00
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ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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แม้ ภ าพรวมกํา ไรบริ ษั ท จดทะเบี ย นจะไม่ ส ดใส แต่ ยั ง มี ห ุ้ น อี ก หลายบริ ษั ท ทีมี
แนวโน้ม กําไรเติบ โตทัง QoQ และ YoY โดยเบืองต้น ฝ่ ายวิจ ัย ทําการคัด เลือ กออก
มี บริษัท ดังนี
เบื้องต้นรายชื่อหุ้นที่คาดกำไรงวด 2Q63 โต QoQ และ YoY
Sector

รายชือบริษัท

วัสดุก ่อ สร ้าง
ของใชส้ ่วนตัวและเวชภัณฑ์

DCC TASCO
STGT

พลังงาน

EGCO BCPG RATCH BGRIM
TOP IRPC BCP CKP GULF
PTTGC
AP
BCH

ปิโตรเคมี
อสงั หาฯ
การแพทย์

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

กลยุท ธ์ก ารลงทุน เน้ น Selective Buy หุ้น ทีมีแ นวโน้ ม กําไรงวด Q63 เติบ โตโดด
เด่น ทัง QoQ และ YoY หนุ น ให้ก ํา ไรทังปี เติบ โตสวนทางกับ ภาพรวมตลาด
เลือ ก DCC , STGT เป็ น Top Pick
Valuation หุ้น Top picks วันนี้
Company Recommendation Sector
STGT

BUY

PERSON

DCC

BUY

CONMAT

Last Price
FairValue Upside Div Yield 20F (%) EPS Growth 20F
(08/07/2020)
68.50
2.38

90.00
2.70

31.39%
13.49%

1.80

356.5%

5.75

22.5%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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