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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ต่างประเทศน้ำหนักอยู่ที่เรื่องสถานการณ์ Covid-19 และการประกาศ GDP
Growth 2Q63 ของจีนเช้านี้ ส่ว นในประเทศเป็นเรื่องการปรับ ครม. ซึ่ง
สถานการณ์งวดเข้ามาทุกขณะ คาด SET Index ยังผันผวนภายใต้ Upside
จำกัด ปรับพอร์ตโดยลด BTSGIF ลง 10% มาลงทุนเพิ่มใน MCS ส่วน
Top Pick เลือก MCS, INTUCH และ CPF

ปรับพอร์ต โดยแบ่งเงินเข้าลงทุนเพิ่มใน MCS
ประเด็นวันนีนอกจากต้องติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ Covid-19 ทังในมุมของ
จํา นวนผู้ติ ด เชื อ และ ความก้า วหน้า ของวัค ซี น อี ก ประเด็ น หนึงที ต้อ งติ ด ตามคื อ การ
ประกาศตั ว เลข GDP Growth งวด 2Q63 ในช่ ว งเช้ า วั น นี โดยผลสํา รวจจากนั ก
เศรษฐศาสตร์ต่างๆ คาดว่าน่าจะเติบโตช่วง – . % YoY ซึงฝ่ ายวิจยั เห็นว่าสวนทางกับ
ดัชนีชีนําเศรษฐกิจหลายตัว สําหรับปั จจัยภายในประเทศ เป็ นเรืองการปรับ ครม. ซึงใน
รอบนีคาดว่าน่าจะเห็นการปรับเปลียนมากกว่า ตําแหน่ง โดยองค์ประกอบหลักเป็ นการ
ปรับเปลียนในทีมทีจะเข้ามาดูแลเศรษฐกิจของประเทศ ซึงถือว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะเป็ นการปรับโดยมีแรงขับเคลือนมาจากภาคการเมือง และเป็ นการปรับในช่วงเวลาที
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยในแง่มุมของนักลงทุนจะให้ความสําคัญกับความ
ต่อเนืองของมาตรการต่างๆ ในการฟื นฟูเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเริมต้นของการ
เปลียนแปลงอาจทําให้เห็นภาพ SET Index ผันผวนอยู่บา้ ง จนกว่าจะมีผลงานปรากฎ
เด่นชัดออกมา สําหรับกลยุทธ์การลงทุน วันนีปรับพอร์ตเล็กน้อย โดยลดนําหนัก BTSGIF
ลง % และนําเงินเข้าลงทุนใน MCS ส่วน Top Pick เลือก MCS, CPF และ INTUCH
มติก ารตัด ลดการผลิต นํามัน ของกลุ่ม OPEC+ : ล้านบาร์เ รล/วัน
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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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พัฒนาการเรื่องวัคซีน ช่วยหนุนตลาด แต่ก็ยังมีโอกาสผันผวนได้ต่อ
ตลาดหุ้น ทัวโลกยัง ปรับขึนต่อ โดยเฉพาะสหรัฐ Dow jones, S&P500 +1% แต่หุ้น เล็ก
สหรัฐขึนมากกว่าสะท้อนจาก ดัชนี Russel2000 +3.95%โดยปั จจัยหนุนยังคงเป็ นเรือง
เดิม คือ
 พัฒนาการความคืบหน้ า Vaccine Covid-19 ของบริษัท Moderna คือ วัคซีน
mRNAสามารถสร้างภูมิคมุ้ กันให้กบั ผูป้ ่ วย
 ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในสหรั ฐ งวด 2Q63 ทีทยอยออกมา
ช่วงนีคือ กลุ่ม ธนาคารพาณิชย์สหรัฐ หลายบริษัทเมือวานนีออกมาดีกว่า
Consensus คาด อาทิ Goldman Sachs ดี ก ว่ า คาด %,, วั น ก่ อ นหน้ า
JPMorgan Chase & Co ดีกว่าคาด %, Citigroup Inc ดีกว่าคาด % ฯลฯ
 หุน้ กลุ่มพลังงานได้รบั ปั จจัยหนุนจากราคานํามันดิบ Brent, Dubai ทีปรับขึน
2% โดยปั จ จัย หนุ น มาจาก .) EIA รายงานสต็ อ คนํามัน ดิ บ สัป ดาห์ล่ า สุ ด
ออกมา พลิกจากบวกในสัปดาห์กลับมาลดลง . ล้านบาร์เรล/วัน .... มากกว่า
ทีตลาดว่าจะลด ล้านบาร์เรล/วัน และ .) ผลสรุปการประชุม OPEC+ เป็ นไป
ตามทีคาด ไม่ Surprise คือ ไม่ต่อระยะเวลาตัดลดการผลิตที . ล้านบาร์เรล/
วัน ทาํ ให้กลุ่มผูผ้ ลิตนามั
ํ นจะตัดลดการผลิตเหลือ . ล้านบาร์เรล/วัน นับตังแต่
เดือน ส.ค.-ธ.ค. และตลอดปี
จะตัดลดเหลือ ล้านบาร์เรล/วัน
ผลคือ Supply นํามันเข้ามาในระบบเพิมขึน ราว . ล้านบาร์เรล/วัน น้อย
กว่าเดิม ตลาดคาดจะเพิมราว ล้านบาร์เรล/วัน
โดยรวมคํา แนะนํา หุ้น กลุ่ ม พลั ง งาน ก ลุ่ ม นํ ามั น ราคาหุ้น PTTEP(FV@B100) PTT
(FV@B42 ปรับตัวเพิมขึนจนเหลือ upside จาก FV ค่อนข้างจํากัด แนะนําหาจังหวะ Take
profit ในช่วงราคานํามันปรับขึน เช่นเดียวกับ กลุ่ม โรงกลัน ราคาหุน้ TOP (FV@B43)
BCP (FV@B21.2) PTTGC (FV@45) IRPC (FV@B2.9), ปิ โตรเคมี IVL (FV@B32) TOP,
PTTGC ในช่วงทีผ่านมาได้ปรับตัวขึนมา และใกล้เต็มมูลค่าพืนฐานเกือบหมดแล้ว ASPS
มีปรับลด คําแนะนําของกลุ่มเป็ น “น้อยกว่าตลาด” จากเดิม “เท่าตลาด” อ่านเพิมเติมใน
Industry Update ฉบับวันนี
มติก ารตัด ลดการผลิต นํามัน ของกลุ่ม OPEC+ : ล้านบาร์เ รล/วัน

ทีมา: Bloomberg
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โดยรวม ASPS ประเมินว่าSET Index ยังมี โอกาสขึนตามกระแสตลาดหุน้ ต่างประเทศ
เช่นกัน จากประเด็นการพัฒนาการเรืองวัคซีน ช่วยหนุน แต่เชือยังมีโอกาสผันผวนได้ต่อ
ประเด็นทีต้องติดตามในวันนีมี ประเด็น คือ โมงเช้า การประกาศตัวเลข GDP Growth
ของจีน งวด Q63 Consensus คาดจะพลิกกลับมาขยายตัว . %yoyจาก งวด Q63 ที
– 6.8%yoy และ . น. การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)

การปรับ ครม. ที่กำลังเกิดขึ้น ต้องติดตามใกล้ชิดในมุมเรื่องความ
ต่อเนื่องของมาตรการ
ตามทีฝ่ ายวิจยั ได้เคยนําเสนอว่า การปรับ ครม. จะเกิดขึนในอีกไม่นานนี ในรายงานฉบับ
วันที ก.ค.
จนถึงปั จจุบนั สัญญาณของการปรับ ครม. เฉพาะอย่างยิงในกระทรวง
ทีทําหน้าทีขับเคลือนเศรษฐกิ จมี ความชัดเจนขึนมาอีกระดับหนึง โดยหลายสํานักข่าว
รายงานตรงกันว่ามีรฐั มนตรีรวม ท่าน ทียืนใบลาออกจากตําแหน่ง ประกอบด้วย รอง
นายกรัฐ นตรี ที ดูแ ลด้า นเศรษฐกิ จ (ดร.สมคิ ด ), รมว. คลัง , รมว.พลัง งาน และ รมว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมกันนี ก็ได้มีรายชือของบุคคลทีคาดว่าจะเข้า
มารับตําแหน่งแทน ในตําแหน่งต่างๆ ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมดังกล่าวจึงเชือว่า การ
ปรับ คณะรัฐมนตรี น่ า จะเกิ ดขึนในช่ วงเดื อ น ก.ค.
นอกจากนี ยัง ต้อ งติ ดตามว่า
อาจจะเห็นการปรับเปลียนทีมากกว่า ตําแหน่ง (เพิม รมว. แรงงาน ทีได้ลาออกจากการ
เป็ นสมาชิกพรรคการเมือง) เนืองจากสัดส่วน ส.ส. ทีสังกัดพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลมีการ
เปลียนแปลงไปจากช่วงเริมตังรัฐบาล ซึงกระทบต่อโควต้ารัฐมนตรีทีแต่ละพรรคได้รบั
โดยภาพรวมการปรับ ครม. ในรอบนีถือว่าเป็ นผลจากแรงขับเคลือนทางการเมือง ส่วนผล
ทีตามมาเป็ นเรืองทีต้องจับตาใกล้ชิดเนืองจากเป็ นการปรับเปลียนตัวบุคคลทีขับเคลือน
เศรษฐกิจของประเทศ ในภาวะทีเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย โดย ในประเด็นหลักที
ทีเฝ้า มองเป็ น เรืองของ การขับเคลีอนเม็ ดเงิ น ตามแผนงานเดิ ม ออกสู่ร ะบบเศรษฐกิ จ
เฉพาะอย่างยิงเม็ดเงินตาม พ.ร.ก. ล้านล้านบาท นอกจากนียังมีเรืองของการขับเคลือน
มาตรการใหม่ๆ ทีจะช่วยฟื นฟูเศรษฐกิจ ซึงถือว่ามีขอ้ จํากัดอยู่หลายประการ ในมุมของนัก
ลงทุนโดยธรรมชาติของการเปลียนแปลง เบืองต้นถือเป็ นความเสียง จนกว่าจะมีผลงานที
เด่นชัดปรากฎให้เห็น

เศรษฐกิจไทยในช่วง 2H63 แนวโน้มชะลอ หวังพึ่งเม็ดเงินรัฐ
เศรษฐกิ จ ไทยในช่ ว ง 2H63 ยัง เผชิ ญ ความเสี ยง แม้ว่ า ปั จ จุบัน ไทยจะไม่ พ บผู้ติ ด เชื อ
COVID-19 จากในประเทศ มาต่ อ เนื องถึ ง 51 วัน แล้ว แต่ จ ากกรณี พ บผู้ติ ด เชื อจาก
ต่างประเทศ 2 รายทีเดินทางไปในทีสาธารณะช่วงต้นสัปดาห์ทีผ่านมา ได้กระตุน้ ความ
กังวลว่าไทยอาจเผชิญกับการระบาดระลอกที 2 (2nd wave)
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ความกัง วลดัง กล่ า วส่ ง ผลให้ป ระชาชนเพิ มความระมัด ระวัง มากขึน ทังทางด้า นการ
เดินทาง และการจับจ่ายใช้สอย สะท้อนจากข้อมูลการายงานการเดินทางของประชาชน
โดย Apple (Apple Mobility Trends Reports) ดังรูป) พบว่า การเดินทางมีแนวโน้มชะลอ
ตัวลง จนตํากว่าระดับช่วงก่อนวันหยุดยาวเมือต้นเดือน ก.ค. 2563 ทีผ่านมา แสดงให้เห็น
ว่าการเดินทางทีชะลอตัวลง ไม่ได้เกิดจากการกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังวันหยุดยาว แต่เกิด
จากประชาชนหลีกเลียงการเดินทาง เพราะกังวลการระบาด 2nd wave
การเดินทางของประชาชนในไทย

ทีมา: Apple Mobility Trends Reports, ASPS

อย่างไรก็ตาม ไทยได้รบั ผลกระทบจาก การระบาดระลอกที 1 (1st wave) และเกิดการ
Lockdown ประเทศช่วง H63 ทําให้ทงปี
ั
ASPS คาดเศรษฐกิจหดตัว . % และ
ประเมินว่า 2H63 ยังมี Down side ทีอาจจะให้ปรับลดคาดการณ์ได้อีก หลักๆคือ
 การบริ โ ภคครั ว เรื อ น %ของ GDP ทีกระทบจาก การจ้างงานมี แ นวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนือง โดยล่าสุด สภาอุตสาหกรรมประเมินว่าในช่วงทีเหลือของปี
จะมีแรงงานว่างงานอีกราว . ล้านคน ส่งผลให้ทงปี
ั 2563 มีแรงงานว่างงาน
กว่า 3 ล้านคน
 การผลัก ดัน เม็ด เงิน กระตุ้น เศรษฐกิจ จะออกมา ได้ร วดเร็ว และเพีย งพอ
หรือ ไม่ใ นช่ว ง H63 โดนมีปั จ จัย ทีอาจทําให้เ กิด อุป สรรค คือ การปรับ
ครม.ชุดใหม่ทีจะเข้ามาทําหน้าที (ดัง Paragraph ดังกล่าว) จะสามารถผลักดัน
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ และโครงการลงทุนต่างๆทียังค้างอยู่อย่างไร (ดังรูป)
รวมถึงอาจพิจารณาออกมาตรการเยียวยาและกระตุน้ เศรษฐกิจชุดใหม่เพิมเติม
อะไรบ้า ง เช่ น ASPS คาดมี โ อกาสออกมาตรการ จ่ า ยเงิ น เยี ย วยา (คล้า ย
โครงการเราไม่ทิงกันเฟส 1)
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การเบิกจ่ายงบ พ.ร.ก. 1 ล้านล้าน และความคืบหน้าการลงทุนของรัฐ

โครงการท ี ครม. อนุม ัติแล้ว

ล้านบาท

รวม

โครงการทย
ี ังไม่ได้อนุม ัติ

1,195,067 รวม

้
รถไฟฟ้ าสีสมตะวั
นตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุร ี
รถไฟฟ้ าสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราฎร์บูรณะ
้
รถไฟฟ้ าสีสมตะวั
นออก
รถไฟฟ้ าสีชมพู
รถไฟฟ้ าสีแดง บางซือ-รังสิต
มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุร ี
มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
ทางด่วน พระราม 3-ดาวคะนอง
โครงการอืนๆ

109,342
101,112
109,021
50,340
93,950
55,927
84,600
31,244
559,531

รถไฟฟ้ าสีแดง Missing Link
รถไฟฟ้ าสีแดงส่วนต่อขยาย
รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงของ
รถไฟทางคู่ บ ้านไผ่-นครพนม
มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอํา
มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ปาดังฯ
มอเตอร์เวย์ รังสิต-บางปะอิน
มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ ้านแผว้
โครงการอืนๆ

752,243 , 39%
1,195,067 , 61%

ล้านบาท
752,243

44,144
24,241
85,345
67,965
79,006
57,022
29,400
32,642
332,478

โครงการทียังไม่ได ้อนุมัต ิ
โครงการที ครม. อนุมัตแ
ิ ล ้ว

ทีมา: ASPS รวบรวม

แนะนำ CPF, MCS, INTUCH 3 หุ้นกำไรดี มีปันผลระหว่างกาล
ในยามทีตลาดหุน้ ไทยต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 รวมถึงการระบาดในระยะที บวก
กับอยู่ในช่วงรอยต่อปรับเปลียน ครม. ขณะที Valuation ตลาดอยู่ในระดับทีแพงกว่าปกติ
มาก โดยมี P/E สูงเกิน เท่า เนืองจากนักลงทุนมีการเข้ามาเก็งกําไรหาผลตอบแทนที
มากขึน ในยามทีดอกเบียนโยบายตําสุดเป็ นประวัติการณ์ หรือ Search For Yield
ในยามทีตลาดยั งมีความไม่ แน่ ไม่ นอนสู ง ฝ่ ายวิจัยทําการค้ นหาหุ้นทีน่ าจะเป็ น
เป้ าหมายของการ Search For Yield ในช่วงต่อจากนี ด้ วย เงือนไข คือ
 ค้ น หาหุ้ นทีมีกํ าไรเติ บโตโดดเด่ น แม้ภ าพรวมกําไรตลาดช่ ว ง H คาด
ลดลงกว่าครึงของช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า กดดันปี
คาดว่าลดลง
กว่า . %
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 หุ้นทีคาดว่าจะมีการจ่ายปั นผลระหว่างกาลในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย.
ยามทีหลายๆ บริษัทมีการงดจ่ายปั นผลระหว่างกาล อาทิ หุน้ กลุม่ ธ.พ.

ใน

ผลลั พ ธ์ ห้ ุ น พื นฐานแข็ ง แกร่ ง ที เข้ าเงื อนไขดั ง กล่ า ว คื อ MCS, INTUCH, CPF
แนะนําเป็ น Toppick และมีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
MCS(FV @ . ) หนึงในหุน้ กลุ่มเหล็กทีคาดกําไร Q เติบโต %YoY มาสู่ระดับ
ล้านบาท ปั จจัยบวกมาจาก Gross Margin 2Q ทีเพิมเป็ น . % เทียบกับ Q62
ทีตําเพียง . % ตามปริมาณส่งมอบงานญี ปุ่ น . หมืนตัน คาดจะรับรู ร้ ายได้
ล้านบาท ขณะทีทิศทางกําไร H จะส่งงาน High margin เพิมขึน อาทิ Toranomon
และ Azabudai ทีมีราคาขายสูงกว่า . แสนเยน/ตัน จึงทําให้ฝ่ายวิจัยฯ เพิมประมาณ
การปี
ขึน . % เป็ น
ล้านบาท และปี
เพิมเป็ น
ล้านบาท ขณะที
ราคาหุ้น ณ ปั จ จุบัน มี Upside สูง เกื อ บ % อี ก ทังมี Valuation ที โดดเด่ น โดยมี ค่า
PER20F เพียง . เท่า และ EPS Growth 20F เติบโตกว่า %YoY โดยคาดหวังปั นผล
ระหว่างกาลสูงเกิน % ถือเป็ นโอกาสสะสม
INTUCH(FV @ . ) หลังจาก DTAC รายงานงบงวด 2Q ออกมาดีกว่าคาด ส่วน
หนึงเกิดจากการคุมต้นทุนได้ดี อาทิ ประหยัดค่าเช่า ลดค่าค่าโฆษณา เป็ นต้น ถื อเป็ น
Sentiment ทีดีต่อหุน้ ในกลุ่มฯ ทีมีการปรับตัวเช่นกันในช่วง COVID-19 และมี Valuation
น่าสนใจกว่า อย่าง INTUCH ซึงเป็ นหุน้ Defensive ทีคาดหวังการเติบโตระยะยาวจาก
คลื น G ตามบริ ษั ท ลูก อย่ า ง ADVANC อี ก ทังเป็ น หุ้น ที จ่ า ยปั น ผลระหว่ า งกาลทุ ก ปี
(ย้อนหลัง ปี ) โดยคาดปี นีจ่ายปั นผลระหว่างกาล . บาท/หุน้ คิดเป็ น Div Yield สูง
เกือบ % (Div Yield ทังปี สงู เกือบ %)
CPF(FV @ . ) ราคาสุก รหน้า ฟาร์ม ปรับ เพิ มขึ นจนทํา จุ ด สูง สุด ในรอบ เดื อ น
สอดคล้องกับราคาไก่เป็ นทีปรับเพิมขึนจนทําจุดสูงสุดในรอบ เดือนเช่นกัน การกลับมา
เปิ ดเมือง รวมถึงประเด็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ระบาดจากสุกรสู่คนในจีน หนุนกําไร
- มีแนวโน้มเพิมขึน . % yoy และ
ช่วง H ฟื นตัวชัดเจน ส่งผลกําไรสุทธิปี
4.7% yoy อีกทังเป็ นหุน้ ทีจ่ายปั นผลระหว่างกาลทุกปี (ย้อนหลัง ปี ) โดยคาดปี นีจ่ายปั น
ผลระหว่างกาล . บาท/หุน้ คิดเป็ น Div Yield ประมาณ . %
SET vs Sector Return 2019
SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

