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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ประเมินว่าเรายังจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยต่ำไปอีก 1-2 ปี ขณะที่
ผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ในโซนที่ต่ำเกินไป เชื่อว่าจะ
เป็นแรงขับเคลื่อนให้เงินลงทุนไหลกลับเข้าตลาดหุ้นในระยะต่อไป ซึ่งน่าจะทำ
ให้หุ้น High Dividend Yield น่าสนใจ ปรับพอร์ต โดย Cut Loss หุ้น CRC
แล้วไปลงใน BTSGIF, SCCC หุ้น Top Pick เลือก AP, SCCC และ MCS

ยุคดอกเบี้ยต่ำยังอยู่อีกนาน หาหุ้น High Dividend Yield เข้าพอร์ต
จากการศึกษาทิศทางของอัตราดอกเบียในช่วงทีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ รอบทีผ่านมา คือ
ช่ ว ง ต้มยํา กุ้ง กับ Hamburger Crisis พบว่า หลัง จากทีอัต ราดอกเบียนโยบายถูก ปรับ
ลดลงมาถึงจุดตําสุดแล้ว จะเห็นการทรงตัวทีระดับตําสุดต่อเนืองไปอีก – ปี ซึงใน
วิกฤติ Covid-19 รอบนีทิศทางก็น่าจะใกล้เคียงกัน สําหรับทิศทาง Fund Flow ในเบืองต้น
จะเห็นการเคลือนย้ายเข้าสู่สินทรัพย์ทีคิดว่าปลอดภัยเช่น พันธบัตร - ทองคํา จนเมืออัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ทีคิดว่าปลอดภัยลงไปอยู่ในระดับตําก็น่าจะทําให้ Fund Flow
วิงเข้าหาสินทรัพย์ประเภททีให้ผลตอบแทนทีคาดหวังสูงกว่า และมีความเสียงในระดับที
ยอมรับได้ ซึงในมุมมองนีตลาดหุน้ ก็น่าจะเป็ นเป้าหมายทีน่าสนใจ เพียงแต่ประเภทของ
หุน้ อาจอยู่ในกลุ่มทีให้เงินปั นผลสูง ขณะทีราคาหุน้ ถูกรองรับดัวยปั จจัยพืนฐานทีแข็งแรง
ช่วงจํากัด Downside ซึงฝ่ ายวิจยั ก็ได้จดั ทําพอร์ตจําลองเพือรองรับแนวคิดดังกล่าวไว้แล้ว
ส่วนวันนี มีการปรับพอร์ตการลงทุนให้ไปในทิศทางดังกล่าวชัดเจนมากขึน โดย Cut Loss
หุน้ CRC หลังมีข่าวการกลับมาของ Covid-19 ในเวียดนาม และให้นาํ เงินเข้าลงทุนใน
BTSGIF 5% และ SCCC 10% ส่วนหุน้ Top Pick เลือก SCCC, AP และ MCS
อัตรดอกเบี้ยนโยบายของไทยตั้งแต่ปี 2542 – ปัจจุบัน
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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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Covid-19 กลับมาเวียดนาม สร้างความกังวล ... กดดันตลาด
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีประเด็นต่างประเทศสําคัญทีมีผลทําให้ตลาดหุน้ ทัวโลกผันผวน
และเริมแกว่งตัวในทิศทางขาลงจาก ประเด็น คือ
1. ความตึง เครีย ดสหรัฐ -จีน ยัง คงร้อ นแรงขึนเรือยๆ หลังจากฝั งสหรัฐ .)ให้
จีนปิ ดสถานกงสุลทีเมือง Houston และ 2.)ตํารวจสหรัฐเข้าจับนักวิจยั จีนทีหลบ
เข้าไปพักทีสถานกงสุลจีนในรัฐ California ขณะทีจีนตอบโต้คืนตามทีตลาด
คาด คือ สังปิ ดสถานกงสุลสหรัฐ ทีเมือง เฉิงตู
2. สถานการณ์Covid- ทัวโลกยั ง น่ า กั ง วล ล่ า สุ ด กลั บ มาโฟกั ส ที หลาย
ประเทศในเอเชียเผชิญ nd wave เช่น ญีปุ่ น โดยเฉพาะกรุ งโตเกียวมีผตู้ ิดเชือ
ใหม่เกินกว่า
รายต่อเนืองถึง วัน , ฮ่องกงยังพบผูต้ ิดเชือใหม่เกินวันละ
ราย ต่อเนืองเป็ นวันที และประเทศตลาดให้ความสนใจคือ เวีย ดนาม
เมื อวั น จั น ทร์ท ีผ่ า นมา พบผู้ ต ิ ด เชื อใหม่ ราย ในเมื อ งดานั ง (เมื อง
ท่องเทียวชือดังของเวียดนาม) ซึงเป็ นการพบผูต้ ิดเชือครังแรกในรอบกว่า
วัน ประเด็นดังกล่าว ASPS คาดSentiment ลบต่อหุน้ ทีมีธุรกิจอยู่ในเวียดนาม
ในทางตรงข้ามความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนเชิงบวก คือ ลาสุดมีบริษัทยา 2
บริษัททีเริมทดสอบวัคซีนในเฟสที 3 ได้แก่บริษัท Moderna และ Pfizer ส่งผลให้
ปั จ จุ บัน มี วัค ซี น ที กํา ลัง ทดสอบอยู่ใ นเฟสที 3 จํา นวน 6 บริ ษั ท (จากเดิ ม 4
บริษัท), เฟสที 2 จํานวน 12 บริษัท (เดิม 10 บริษัท) , เฟสที 1 จํานวน 18 บริษัท
(เดิม 15 บริษัท)
ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน
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Medicago
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ทีมา: The New York Time, ASPS, สินสุด 27 ก.ค.
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นอกเหนือจากความกังวล ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ASPS ให้นาหนั
ํ กผลการประชุม
ธนาคารกลาง(Fed) วันที 28-29 ก.ค. ขณะทีไทยจะรูผ้ ล คือ ตี 1 วันพรุง่ นี 30 ก.ค. รอบนี
ตลาดคาด คงอัตราดอกเบียฯนโยบาย 0.25%(ตําสุดเป็ นประวัติการณ์) แต่ให้นาหนั
ํ กจะมี
การส่งสัญญาณการปรับเปลียนรู ปแบบการทํา QE เป็ น Yield Curve Control หรือไม่
อย่างไร

ส่งออก มิ.ย.63 หดตัวรุนแรง สะท้อนภาพ GDP 2Q63 น่าเป็นห่วง
ปั จจัยในประเทศในช่วงนี ASPS เชือว่าตลาดหุน้ ให้หนัก ประเด็นสําคัญ คือ
1. การรายงานดัช นีชีนําเศรษฐกิจ หลังจากวันศุกร์ทีผ่านมากระทรวงพาณิชย์
รายงานส่งออก(X) เดือน มิ.ย.อยู่ที . หมืนล้าน$ หดตัว . %yoy หดตัว
มากกว่าตลาดคาด - %yoy หลักๆเป็ นผลจากการส่งออกไปเกือบทุกตลาดคู่
ค้ายังหดตัว มีแค่ จีน, สหรัฐทีกลับมาขยายตัว
สิน ค้า ทีขยายตัว (+) และกระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าจะยังดีต่อเนืองในช่วง
2H628 คือ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ, สินค้า Home improvement อาทิ
ของตกแต่งบ้าน สินค้าเกษตร, อาหารผักผลไม้, ไก่สดแช่แข็ง +4%, อาหาร
ทะเล+21%, ทูน่ากระป๋ อง +36%
โดยรวมทําให้เฉลีย M
ส่งออกหดตัวเฉลีย . %และนําเข้าหดตัว . % (เทียบกับ
สมมติฐาน ASPS ทีคาด X&M ทังปี
- % และ - . %) ยังใกล้เคียง แต่อย่างไรก็
ตามภาคส่ ง ออกงวด Q63 หดตัว รุ น แรงเฉลี ย . %yoy สะท้อ นภาพ GDP 2Q63
สภาพัฒน์จะประกาศวันที ส.ค. ยังน่าเป็ นห่วง ASPS คาดหดตัว %yoy โดยเป็ น
ประเด็นทียังให้นาหนั
ํ ก
2. การรายงานงบงวด Q63 ทียังทยอยประกาศออกมา หลังจากสัปดาห์ก่อน
หน้ากลุ่ม ธ.พ. ประกาศออกแล้ว และสัปดาห์นีคือ Real sector วันนี SCCC,
SCC และบริษัทอืนๆทีจะทยอยประกาศออกมา ยังเห็นสัญญาณหดตัวในหลาย
กลุ่มอุตสาหกรรม ทําให้มีความเป็ นไปได้ทีจะเห็นการปรับลดประมาณการไม่
น้อยกว่า 10% จากฐานเดิม ทีคาดว่าจะมีกาํ ไรสุทธิรวม 6.88 แสนล้านบาทหรือ
64 บาท/หุน้
3. สถานการ ณ์ Covid-19 ในปร ะเทศ หลัง จาก Case ทหารอี ยิป ต์ ผ่ า นพ้น
ระยะเวลา วันแล้ว และไม่พบผูต้ ิดเชือในประเทศ ทําให้เชือว่าตลาดสบายใจ
ในระดับนึง แต่ ล่าสุด คือ การพบ 2Nd wave รอบที ในประเทศเวียดนามเมือ
วันที ก.ค. ดังกล่าว ทําให้ยงั เป็ นประเด็นทียังต้องติดตามและระวังหากเกิดขึน
คาด SET index อาจเผชิ ญ Sentiment เชิ ง ลบคล้า ยตลาดหุ้น เวี ย ดนาม ซึง
ตลาดหุน้ ปรับฐานลง วัน - ก.ค. รวมราว . %
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4. การปรั บ เปลี ยน ครม.ทีล่ า ช้ า และรอผูท้ ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐ มนตรี
สําคัญๆ ASPS ประเมินว่าจะใช้เวลานานกว่าทีคาด ซึงจะทําให้เกิดสุญญากาศ
ในการขับเคลือนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีจะผลักดันในช่วง Q63 (หลังจาก
มาตรการอัดฉีดเงินของรัฐส่วนใหญ่ๆ อาทิ แจกเงินเยียวยากลุ่มต่างๆ พันบาท
หรือ เงินในบัตรสวัสดิการ พันบาท จะสินสุด สินเดือน ก.ค. ) ทําให้เชือว่า
จะขาดแรงส่งทางเศรษฐกิจ

หุ้นปันผลสูง เป้าหมายการลงทุนระยะถัดไป ชอบ AP SCCC MCS
ในช่วงทีผ่านมา การใช้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทังในรู ปแบบการเงินและการคลัง
แบบจัดเต็ม ส่งผลให้ สภาพคล่องส่วนเกินไหลเข้ าระบบเป็ นจํานวนมาก สะท้อนได้
จากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปี ทรงตัวอยู่ระดับตําเป็ นประวัติการณ์ที . % และยังช่วย
หนุนให้สินทรัพย์ต่างๆ ทัวโลกปรับตัวเพิมขึนอย่างรวดเร็ว คือ ทองคําปรับตัวเพิมขึน
9.96%mtd (ทําจุดสูงสุ ดเป็ นประวัติการณ์ ) มาอยู่ที 1953 เหรียญ, สกุลเงินดิจิตอล
อย่าง Bitcoin ปรับตัวขึนแรง . %mtd เป็ นต้น ขณะทีตลาดหุน้ โลก อย่าง MSCI ACWI
ปรับตัวเพิมขึนเช่นกันแต่นอ้ ยกว่าสินทรัพย์อืนๆ โดยปรับเพิมขึน 5%mtd
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค.63ของแต่ละสินทรัพย์

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
*ข้อมูลสินสุด ณ วันที ก.ค.

สาเหตุทีเงินส่วนใหญ่ ไหลเข้ าสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าสินสรัพย์เสียงในช่ วงนี
คือ
1. ยังมีความไม่แน่นอนจากประเด็น COVID-19 ในระยะที
2. สงครามทางการค้าระหว่างจีนสหรัฐทีกลับมาร้อนแรงมากขึน
3. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทีอ่อนค่าเร็วกว่า . %mtd เป็ นตัวเร่งให้สินค้าโภคภัณฑ์
อย่าง ทองคําปรับตัวขึนได้เร็ว และราคานํามันทรงตัวในระดับสูง
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อย่างไรก็ตามหาก Money Supply ยังท่วมอยู่ในระบบ รวมถึงหากดอกเบียนโยบาย
ยังทรงตัวอยู่ในระดับตําติดต่อกันยาวนาน เหมือนวิกฤติในอดีต เช่น วิกฤติตม้ ยํากุง้
ดอกเบียนโยบายอยู่ที . % (คงทีตลอด ปี ครึง), วิกฤติซบั ไพร์ม ดอกเบียนโยบายอยู่ที
1.25% (คงทีตลอด ปี ) มีโอกาสทีนั กลงทุนจะเข้ ามาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึนใน
ระยะถัดไป โดยหนึงในเป้ าหมายอันดับต้ นๆ คือ หุ้นปั นผลสูง
อัตรดอกเบี้ยนโยบายของไทยตั้งแต่ปี 2542 – ปัจจุบัน

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ดังนันฝ่ ายวิจยั จึงทําการคัดกรองหุน้ ปั นผลเด่น บริษัท ทีน่าลงทุนในช่วงเวลานี คือ DIF,
AP, MCS, SCCC และ INTUCH
Valuation หุ้นปันผลเด่นที่ฝ่ายวิจัยฯแนะนำ
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(24/07/2020)

DIF

ICT

14.90

N.A.

N.A.

N.A.

7.01

AP

PROP

6.15

7.70

25.2%

5.59

6.80

MCS

STEEL

13.70

17.70

29.2%

7.72

6.29

CONMAT

140.00

176.00

25.7%

14.32

5.00

56.75

70.00

23.3%

17.81

3.87

SCCC
INTUCH

ICT

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

Top Pick วันนีเลือก หุ้นปั นผลสูง AP, SCCC และ MCS
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

