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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
คาด SET Index ยังปรับฐานต่อ ประเมินจากปัจจัยแวดล้อมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่มีน้ำหนักในทางลบ โดยในประเทศมีเรื่องการปรับ ครม. ที่
ช้ากว่าคาด อาจทำให้เกิดสูญญากาศของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่
กำไร 2Q63 มีโอกาสหดตัวแรงกว่าที่คิด กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไม่มีการปรับ
พอร์ต เลือก AP, BDMS และ CRC เป็น Top Pick

ปรับ ครม. ยิ่งช้า ... ยิ่งทำให้เกิดสูญญากาศของมาตรการเศรษฐกิจ
ภาพของตลาดหุ้น วัน นี มี แ รงกดดัน จากทังปั จ จัย ภายนอกและภายในประเทศ โดยใน
ต่างประเทศมีความกังวลเรืองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึงส่งสัญญาณลบต่อการ
เจรจาการค้าในช่วงต่อไป รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐฯทีอ่อนแอ นอกจากนียังมีเรือง
Covid-19 ซึงการแพร่ระบาดยังรุ นแรง ขณะทีพัฒนาการของวัคซีนแม้เป็ นข่าวดีแต่ยงั ไม่
เห็ น ความชัดเจนว่าจะสามารถฉี ดให้กับคนในวงกว้า งได้สาํ เร็จ ก่อ น H64 สํา หรับ ใน
ประเทศ ดูเหมือนการปรับ ครม. จะใช้เวลานานกว่าทีคาด ทําให้เกิดสูญญากาศในการ
ออกมาตรการฟื นฟูเศรษฐกิจ ส่วนเรืองทีน่าเป็ นหว่งทีสุดสําหรับตลาดหุน้ ไทย ได้แก่ ผล
ประกอบการงวด 2Q63 ของบริษัทจดทะเบียน ซึงในเบืองต้นเริมเห็นความเป็ นไปได้ทีจะ
ออกมาตํากวา แสนล้านบาท หลังจากที กลุ่มธนาคารพาณิชย์ประกาศตัวเลขกําไรสุทธิ
ออกมาตํากว่ า ที คาด ขณะที ภาค Real sector อี นๆ ที จะทยอยประกาศออกมาก็ เ ห็ น
สัญญาณหดตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทําให้มีความเป็ นไปได้ทีจะเห็นการปรับลด
ประมาณการไม่นอ้ ยกว่า % จากฐานเดิม ทีคาดว่าจะมีกาํ ไรสุทธิรวม . แสนล้าน
บาทหรือ บาท/หุน้ วันนีไม่มีการปรับพอร์ต เลือก AP, BDMS และ CRC เป็ น Top Pick
สรุปสัดส่วนสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยของผู้ประกอบการสินเชื่อบุคคล
ประเภทสิ นเชื่อ สั ดส วนตอสิ นเชื่อรวม Yields ปจจุบัน
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*Yields บัตรเครดติ ของ AEONTS และ KTC รวมรายได ้ค่าธรรมเนียมเบิก เงินสด 3% เข ้าไปด ้วย
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1,359.65
2.61
70,233

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-2,054.17
-272.05
-2,090.06
4,416.28
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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

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

ตัว เลขเศรษฐกิจ + ความสัม พัน ธ์ส หรัฐฯ - จีน กดดันตลาดหุ้น
สำคัญปรับลดลง
ตลาดหุ้น ทั วโลกกลับ มาถู ก Take Profit อี ก ครัง หลัง จากตอบรับ ประเด็ น ความหวัง
พัฒนาการของ Vaccine และเกิดการคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตออกมาใช้ภายในสินปี
– กลางปี
ASPS ประเมินว่าอยู่ในกรอบ Timeline ก่อนหน้าอยู่แล้ว โดย
ตลาดกลับมาถูกกดดันจากความกังวลทัง Covid-19 ประเด็นเดิม และปั จจัยใหม่ๆทีเข้ามา
อาทิ
 ความตึง เครีย ดสหรั ฐ -จีน ร้ อ นแรงกลั บ มาร้ อ นแรงขึนตลอดสั ป ดาห์ ทัง
ประเด็น .)ฝั งสหรัฐให้จีนปิ ดสถานกงสุลทีเมือง Houston ภายใน 3 วัน ขณะที
จี นเตรีย มตอบโต้คืน คื อ สังให้ปิ ดสถานกงสุลสหรัฐ 2.) Tech war หลัง จาก
สหรัฐเดิ น หน้าสร้า งพัน ธมิ ตรกับประเทศต่างๆ เริมจากอังกฤษ เริมแบนและ
ยกเลิกอุดหนุนซือสินค้า Technology 5G ของ Huawei มีผลตังแต่ ม.ค.
: ASPS ปร ะเ มิ น เ ป็ น ความเสี ยงต่ อ บริ ษั ท ที มี ท ํ า การ ค้ า กั บ Huawei
เพราะมีโ อกาสสูง ทีสหรัฐจะหาพัน ธมิต รประเทศอืนๆ อาทิ ไทย ?? และ
แบน Huawei ดัง เช่ น อัง กฤษ โดยยังเชือประเด็น Trade war จะยังวนเวียน
และสร้างความผันผวนไปจนถึงการเลือกตังสหรัฐวันที พ.ย.
 ร ายงาน ตั ว เ ลข เ ศร ษฐกิ จ ที เ ริ มสะท้ อ น โลกความเ ป็ น จริ ง หลัง จาก
มาตรการการคลังทัวโลกทีเป็ นปั จจัยหนุนในช่วงก่อนหน้าเริมทยอยหมดลง สิน
เดือน ก.ค. และ การ Reopen ธุรกิ จในหลายประเทศเริมเห็ นภาพแล้ว ว่า
เศรษฐกิจไม่ได้ฟืนตัวดีเหมือนเดิม ล่าสุด ในสหรัฐ เมือวานนี ตัวเลขยอดขอรับ
สวัสดิการการว่างงาน(Initial Jobless claims) สัปดาห์ล่าสุด เพิมขึน . ล้าน
ราย มากกว่าตลาดคาดราว % คือ คาดเพิมเพียง . ล้านราย โดยในช่วงนีจะ
มีรายงานตัวเลข PMI และ GDP Growth งวด Q63 หลายประเทศทีจะออกมา
อาทิ ยุโรป ฯลฯ ASPS
ํ กๆ คือ ประชุมธนาคาร
ปั จจัยต่างประเทศสัปดาห์หน้า (Week Ahead) ประเด็นทีให้นาหนั
กลาง(Fed) วันที 28-29 ก.ค. ขณะทีไทยจะรูผ้ ล คือ ตี วันที ก.ค.รอบนีตลาดคาดจะ
ยังไม่มีอะไรเปลียนแปลง คือ คงอัตราดอกเบียฯนโยบาย . % และมาตรการ QE คาด
ํ กในรอบนีจะมีการส่งสัญญาณการปรับเปลียนรูปแบบ
ไม่เปลียนแปลง แต่ ASPS ให้นาหนั
การทํา QE เป็ น Yield Curve Control หรือไม่ (หลังจากปลายอาทิตย์ทีแล้ว อดีตประธาน
Fed 2 ท่ า น คื อ นาย Ben Bernanke และ นาง Janet Yellen ให้ค วามเห็ นตรงกัน ว่า มี
โอกาสเกิดขึนในช่วง Q-4Q63)
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ปัจจัยต่างประเทศที่ให้น้ำหนักสัปดาห์หน้า

ทีมา: ASPS รวบรวม

การปรั บ ครม. ที ่ ล ่ า ช้ า ทำให้ เ กิ ด สู ญ ญากาศในการขั บ เคลื ่ อ น
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในประเทศวันนี ASPS ให้นาหนั
ํ ก เวลา 10. น. กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออก
และนําเข้า (X&M) ของไทยเดือน มิ.ย. อิงผลสํารวจจาก Reuters พบว่าตลาดคาดการ
ส่งออกหดตัวเฉลีย – . %yoy ขณะที Bloomberg คาดเฉลีย - %yoy ส่วนการนําเข้า
Reuters คาดเฉลีย – 18%yoy, Bloomberg คาดเฉลีย - %yoy
อย่างไรก็ต าม ASPS ประเมิน ว่าการส่ง ออกเดือ น มิ.ย. อาจตํากว่าทีตลาดคาดได้
โดยประเมิน ว่าอาจหดตัว ไม่ต ํากว่า – %yoy (หลัง จาก ส่ง ออกเฉลีย M2563 3.7% และ ASPS คาดส่งออกทังปี
- %) โดยพิจ ารณาจาก
 การนําเข้าในเดือน มิ.ย.
ของประเทศคู่คา้ สําคัญทีรายงานออกมาก่อน
หน้าหดตัวแรง เช่น อินเดีย - . %, เกาหลีใต้ - . % อินโดนีเซีย - . % ญีปุ่ น
- . % (ดังรูป)
การนำเข้าของประเทศคูค่ ้าของไทย

ทีมา: Bloomberg
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 การส่งออกสินค้าสําคัญของไทยเดือน มิ.ย. 2563 ยังหดตัวแรง ได้แก่
o รถยนต์ ( % ของการส่งออกรวม): หดตัว -43.1%yoy ต่อเนืองจาก
เดือนก่อนทีหดตัว -64%yoy
o ข้าว ( . % ของการส่งออกรวม): หดตัว -17%yoy ต่อเนืองจากเดือน
ก่อนทีหดตัว -4%yoy
แนวโน้มภาคส่งออกทียังหดตัวอยู่ ประกอบกับมาตรากรกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆของรัฐที
เคยออกมาในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. 2563 ใกล้จะสินสุดแล้ว (ดังตาราง)
มาตรการเยียวยาประชาชาชนของรัฐบาลที่ออกมาในช่วง Covid-19 สิ้นสุด ก.ค.63

ทีมา: ASPS รวบรวม

ประกอบกับปั จจุบนั ยังมีอีกปั จจัยเสียงต่อเศรษฐกิจ คือ การปรับเปลียน ครม. ทีล่าช้า
และรอผูท้ ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีสาํ คัญๆ อาทิ กระทรวงการคลัง ฯลฯ ASPS
เชือว่าจะทําให้เกิดสูญญากาศในการขับเคลือนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีจะผลักดัน
ในช่วง H63

ออมสิ น เตรี ย มรุ ก สิ น เชื ่ อ บุ ค คลดอกเบี ้ ย ต่ ำ ...sentiment ลบต่ อ
MTC SAWAD AEONTS และ KTC
หนังสือพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจรายงานว่าธนาคารออมสินเตรียมรุ กตลาดสินเชือส่วนบุคคล
โดยการปรับลดอัตราดอกเบียลง - % จากปั จจุบนั เพือกดอัตราดอกเบียในตลาดให้
ตําลง พร้อมเปิ ดทางให้มารีไฟแนนซ์กบั ธนาคารออมสินได้ เพือเพิมทางเลือกให้ประชาชน
เข้าถึงสินเชือดอกเบียตําลง ถือเป็ นการลดภาระประชาชนในยามเศรษฐกิจชะลอตัว โดย
ในเบืองต้นธนาคารออมสินประเมินหากมีลกู ค้ารีไฟแนนซ์ได้ 3-4 หมืนราย จะช่วยกดดัน
อัตราดอกเบียในตลาดลงได้
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ทังนี ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวเป็ น sentiment ลบต่อผูใ้ ห้บริการสินเชือบุคคล
สินเชือจํานําทะเบียนและสินเชือบัตรเครดิต ได้แก่ MTC SAWAD AEONTS และ KTC
เพราะอาจเสียลูกค้าชันดีบางส่วนไปให้ธนาคารออมสินได้บา้ ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายวิจัย
ประเมินว่าลูกค้าชันดีทีจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคารออมสินอาจมีไม่มาก เพราะ
สินเชือบุคคลเป็ นสินเชือทีมีความเสียงสูง หากธนาคารออมสินจะคิดอัตราดอกเบียลูกค้า
ตํากว่าตลาดมาก จะต้องใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้ามาก อีกทัง ลูกค้าของ
กลุ่มนอนแบงก์ปัจจุบันเป็ นกลุ่มลูกค้าทีเข้าถึงสินเชือจากแบงก์ได้ค่อนข้างยากอยู่แ ล้ว
นอกจากนี ยังต้องติดตามว่าธนาคารออมสินจะมีมาตการในการคัดเลือกลูกค้าอย่างไร
บ้าง และมีวงเงินและกําหนดจํานวนลูกค้าทีจะเข้าร่วมโครงการสินเชือบุคคลดอกเบียตํา
เท่าไรด้วยเช่นกัน โดยปั จจุบนั ลูกหนีกลุ่มนอนแบงทัวประเทศมีอยู่ถึง . ล้านราย คิด
เป็ น มูลหนี . แสนล้า นบาท แบ่ง เป็ น สิ น เชื อบุคคล บัตรกดเงิ นสด % สิ น เชื อบัตร
เครดิต % และสินเชือจํานําทะเบียนรถ % ทังนี ฝ่ ายวิจัยยังให้นาหนั
ํ กความเสียง
เศรษฐกิจชะลอตัว ซึงจะกดดันความสามารถในการชําระหนีของลูกค้า อีกทัง ราคาหุน้ ใน
กลุ่มส่วนใหญ่ ก็สะท้อนมูลค่าพืนฐานไปแล้ว จึงยังแนะนํา Switch ทัง MTC (FV@B53)
SAWAD (FV@B54) และ AEONTS (FV@B110)
สรุปสัดส่วนสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยของผู้ประกอบการสินเชื่อบุคคล
ประเภทสิ นเชื่อ สั ดส วนตอสิ นเชื่อรวม Yields ปจจุบัน
AEONTS

KTC

เพดานสิ นเชื่อใหม

ิ เชอบุ
ื คคล
สน

50%

25.4%

25.0%

บัตรเครดิต*

40%

19.0%

16.0%

ื
เช่าซอ

3%

20.0%

-

ต่างประเทศ

7%

30.0%

-

บัตรเครดิต*

64%

19.0%

16.0%

ิ เชอส
ื ่วนบุคคล
สน

36%

26.0%

25.0%

จํานําทะเบีย น

96%

21.2%

24.0%

ื
เช่าซอ

2%

24.5%

-

จํานําทะเบีย น

98%

22.0%

24.0%

ิ เชอส
ื ่วนบุคคล
สน

2%

24.0%

25.0%

SAWAD

MTC

*Yields บัตรเครดติ ของ AEONTS และ KTC รวมรายได ้ค่าธรรมเนียมเบิก เงินสด 3% เข ้าไปด ้วย

ทีมา: ASPS

ราคา GULF BGRIM ถูกสะท้อน ADB ลดการถือหุ้นไปแล้ว
วานนี หุ้ น โรงไฟฟ้ า GULF และ BGRIM ปรั บ ฐานลงมาแรง . % และ . %
ตามลําดับ พร้อมกับมูลค่าซือขายทีหนาแน่น ส่วนหนึงเกิดจากมีการส่งคําสังซือขาย Big
Lot ทัง หุน้ ทีราคาตํากว่ากระดาน แต่จากการทีนักวิเคราะห์ทางพืนฐานสอบถามไป
ยั ง บริ ษั ท พบว่ า ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วเกิ ด จากการขายหุ้ นบางส่ ว นของ Asian
Development Bank (ADB) เพือปรับพอร์ตการลงทุนและวงเงินภายในธนาคารเพือ
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เตรียมสนับสนุนการลงทุนโครงการต่างๆของ GULF และ BGRIM ในอนาคต โดย
มีรายละเอียด คือ
GULF (Switch: FV@B32.4) : ADB ลดสัดส่วนการถือหุน้ GULF ลง ล้านหุน้ คิดเป็ น
. % ของหุ้น GULF (จากเดิ ม ที ถื อ ทังหมด
ล้า นหุ้น หรื อ % ของหุ้น GULF)
)
นอกจากนี GULF ยังประกาศเพิมทุน RO อัตรา : ที บาท/หุน้ (XR: ส.ค.
ในช่วงบ่ายวานนี มุมมองของฝ่ ายวิจัย: ประเมินว่าราคาหุน้ GULF ได้สะท้อนประเด็น
การขายหุน้ ของ ADB และการเพิมทุนไประดับหนึงแล้ว โดยมีมุมมองบวกต่อภาพระยะ
ยาวจากฐานทุนของ GULF ทีจะแข็งแกร่งขึน จากอัตราส่วน D/E ลดลงเหลือ . เท่า
(จาก . เท่า ในช่วง Q63) และพร้อมจะขยายการลงทุนในเชิงรุกเช่นทีเคยเกิดขึนทีผ่าน
มา แม้ฝ่ายวิจยั กําลังทบทวนประมาณการสะท้อนการปรับโครงสร้างเงินทุนและโครงการ
ใหม่ทียังไม่ได้รวมในประมาณการ แต่เบืองต้นคาดว่า FV ใหม่ทีได้ก็ยังตํากว่าราคาหุน้
ปั จจุบนั จึงยังคงแนะนํา “Switch” ไป BGRIM (FV@B62)
BGRIM (Buy: FV@B62) : ADB ลดสัดส่วนการถื อหุ้น BGRIM ลง ล้านหุน้ คิดเป็ น
ล้านหุน้ หรือ . %
สัดส่วน . % ของจํานวนหุน้ ทังหมด (จากเดิมทีถือทังหมด
ของหุน้ ทังหมด) มุมมองของฝ่ ายวิจัย: BGRIM ยังคงเป็ นหุน้ หนึงใน Top Pick ของกลุ่มฯ
ซึงยังมีความน่าสนใจมาก หลังราคาหุน้ ได้ย่อตัวลงแรง จากความกังวลว่าอาจเพิมทุน
เช่ น เดี ย วกัน กับ GULF แต่ท างผู้บ ริห าร BGRIM ยื น ยัน ว่า ไม่ มีแ ผนเพิมทุน นอกจากนี
BGRIM ยัง มี ทิ ศ ทางกํา ไรที ดี ต่ อ เนื องทังในระยะสัน ที ได้ป ระโยชชน์จ ากต้น ทุ น ก๊ า ช
ธรรมชาติทีลดลง หนุนคาดทิศทางกําไร H โดดเด่นกว่า H ขณะทีระยะยาว คาด
การเติบโตของกําไรจะทํา New High ต่อเนือง ในอีก ปี ขา้ งหน้า ( - )

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

