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5 สิงหาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความกั ง วลเรื ่ อ ง Trade War กลั บ มาร้ อ นแรง โดยในวั น ที ่ 15 ส.ค.63
สหรัฐฯ-จีน จะมีการทบทวนข้อตกลงสงบศึกที่ทำกันไว้เมื่อ 15 ม.ค.63 ส่วน
ความกั ง วลเรื ่ อ ง Covid-19 ในเอเซี ย ก็ ย ั ง มี อ ยู ่ คาด SET Index มี แ รง
กดดันให้ปรับฐาน พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน ส่วนหุ้น Top Pick
เลือก 3 บริษัทเดิมได้แก่ INSET, SPVI และ STA

ปัจจัยแวดล้อมมีน้ำหนักไปทางลบ กดดัน SET Index ปรับฐาน
หลังจากทีมีขอ้ ตกลงสงบศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน เมือ ม.ค. ในวันที
ส.ค. จะมีกาํ หนดการทีทัง ฝ่ ายร่วมประชุมเพือพิจารณาข้อตกลง โดยในเบืองต้นอาจ
เป็ นประเด็นทีสร้างความกังวลเนืองจากทีผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ดูจะไม่
ราบรืน อีกทังในช่วงเวลาดังกล่าวจีนได้รบั ผลกระทบจาก Covid-19 ทําให้การนําเข้าสินค้า
จากสหรัฐฯ ตํากว่าเป้าหมายทีตกลงกันไว้ สถานการณ์ดังกล่าวทําให้เม็ดเงินไหลเข้า
เหรียญฯ สําหรับในบ้านเราวันนีมีการ
สินทรัพย์ปลอดภัยหนุนราคาทองคําวิงสูงกว่า
ประชุม กนง. คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบีย แต่ไม่ปิดโอกาสทีจะปรับลดลงในอนาคต ฝ่ าย
วิจยั ประเมินว่าในการประชุมรอบทีเหลือของปี มีโอกาสปรับลดลง ครังมาอยู่ที . %
ทังนี โดยเห็นว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะทีจําเป็ นทีต้องใช้ทังนโยบายการเงิน และ การ
คลังในการฟื นฟู อีกทังสภาพคล่องส่วนเกินในระบบยังอยู่ในระดับสูง สําหรับหุน้ ในกลุ่ม
สถาบันการเงินทีไม่ใช่ธนาคาร ยังอยู่ในช่วงทีมีแรงกดดันจากหลายปั จจัย ไม่วา่ จะเป็ นการ
ปรับลดเพดานดอกเบียลง หรือการควบคุมการเก็บค่าธรรมเนียม ซึงน่าจะสร้างแรงกดดัน
ต่อราคาหุน้ วันนีพอร์ตจําลองไม่มีการปรับ Top Pick เลือก INSET, SPVI และ STA
ความคืบหน้าของการจัดหาเงินทุนพ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านของรัฐบาล
ว ันที
เครืองมือ การกู ้
แหล่งเงินกู ้
วงเงิน (ล้านบาท) อายุเงินกู ้ (ปี )
วงเงินทีกูแ
้ ล้ว
้ น (PN)
05 พ.ค. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KTB, KBANK
70,000
4
้ น (PN)
12 พ.ค. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KTB, UOB
50,000
1
ิ น
ประชาชนทัวไป
14 พ.ค. 63 พั นธบัตรออมทรัพย์ เราไม่ทงกั
30,111
5
ิ น
ประชาชนทัวไป
19,889
10
14 พ.ค. 63 พั นธบัตรออมทรัพย์ เราไม่ทงกั
้ น (PN)
02 มิ.ย. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KKP, GSB
50,000
4
้ น
สถาบันการเงิน
19 มิ.ย. 63 พั นธบัตรรัฐบาล พ.ร.ก. กูเงิ
42,361
4.5
08 ก.ค. 63 สัญญากู ้เงิน (Term Loan)
GSB
30,000
4
้ น
สถาบันการเงิน
10 ก.ค. 63 พั นธบัตรรัฐบาล พ.ร.ก. กูเงิ
26,400
9.4
BAY, GSB, KTB, BBL
30,000
4
22 ก.ค. 63 สัญญากู ้เงิน (Term Loan)
รวม
348,761
วงเงินทีอยูร่ ะหว่างการกู ้
ธนาคารพั ฒนาเอเชีย (ADB)
04 ส.ค. 63 สัญญากู ้เงิน (Term Loan)
32,000
5
ธนาคารพั ฒนาเอเชีย (ADB)
04 ส.ค. 63 สัญญากู ้เงิน (Term Loan)
16,000
10
รวมทงสิ
ั น
396,761

ทีมา: สํานักบริหารหนีสาธารณะ, ASPS รวบรวม สินสุด 4 ส.ค.

1,330.81
9.58
55,136

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,823.50
401.66
2,434.42
-1,012.57
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

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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15 ส.ค.63 สหรัฐ-จีน ทบทวนข้อตกลงการค้า สร้างความกังวล
Trade War ร้อนแรง
ปั จจัยต่างประเทศเชือว่ามี ประเด็นทําให้เงินทุนยังอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัย สะท้อนจาก
ราคาทองคําโลกยังปรับเพิมขึนอีก 2% เกินระดับ 20,000 เหรียญ/ออนซ์ และค่าเงิน Dollar
กลับมาอ่อนค่าอีกครัง (Ytd อ่อนค่าราว 3.12%) โดยมีปัจจัยสําคัญ คือ
 ความกัง วลสงครามการค้า ระหว่ า งสหรัฐ กับ จี น กลับ มาอี ก ครัง ล่ า สุด เช้า นี
Reuters รายงานว่าทัง 2 ประเทศมีกาํ หนดประชุมทบทวน (Review) ข้อตกลง
การค้าเฟส (Trade Deal Phase 1) ทีได้ลงนามไว้ตังแต่วันที 15 ม.ค. 2563
โดยทัง 2 ประเทศจะประชุ ม วัน ที 15 ส.ค. 2563 ผ่ า น Videoconference ซึ ง
ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ฝั งสหรัฐ จะมี น าย Robert Lighthizer ผู้แ ทนการค้า สหรัฐ
(USTR) และฝังจีนมีนาย Liu He รองนายกรัฐมนตรี เข้าประชุม
ทังนี หากพิจารณาในรายละเอียดข้อตกลงการค้าเฟส กําหนดให้จีนนําเข้า
สินค้าจากสหรัฐวงเงินราว 7.7 หมืนล้านเหรียญในปี 2563 (ดังตาราง)
ข้อตกลงการค้าเฟส 1 ที่จีนสัญญาจะนำเข้าจากสหรัฐเพิ่มในปี 2563-2564
ปี 2563
ปี 2564
%ปี 2563 %ปี 2564
(ล ้านเหรียญ) (ล ้านเหรียญ)
ิ ค ้าอุตสาหกรรม
สน
32,900
44,800
42.9%
36.3%
ิ ค ้าพลังงาน
สน
18,500
33,900
24.1%
27.5%
ิ ค ้าบริการ
สน
12,800
25,100
16.7%
20.4%
ิ ค ้าเกษตร
สน
12,500
19,500
16.3%
15.8%
รวม
76,700
123,300
100%
100%

ทีมา: United States Trade Representative

หากพิจารณาข้อมูลการค้าของสหรัฐกับจีน พบว่า ตัวเลขการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐของ
จีนไม่เป็ นไปตามเป้า หลังจากเศรษฐกิจจีนได้รบั ผลกระทบ Covid-19 คือ
 สินค้ากลุม่ พลังงานจากสหรัฐเพียง % ของเป้าหมายตามข้อตกลงการค้า
 สินค้าเกษตรนําเข้าเพียง 50% ของเป้าหมายตามข้อตกลงการค้า
โดยรวมให้น ําหนัก วัน ที ส.ค.ทางสหรัฐจะดําเนิน การอย่างไร จะกลับ มากดดัน
จี น ผ่ า น ภ าษี Tariff ห รื อ Non-tariff ห รื อ ไ ม่ ซึ งห าก เ กิ ด ขึ น จริ ง เ ชื อ ว่ า จ ะเ ป็ น
Sentiment เชิงลบต่อ ตลาดหุน้
 อีกประเด็นหนึง การใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายของ Fed หลังจากเมือวานนี
การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Fed แต่ละสาขา รวมถึงนาย Jerome Powell
ซึงส่วนใหญ่แล้วออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ Fed จะคงอัตราดอกเบียนโยบาย
ตําที 0-0.25% ต่อไป จนกว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐจนกว่าจะฟื นตัวถึงระดับ
เป้ า หมายของ Fed ที % (ปั จ จุ บั น อั ต ราเงิ น เฟ้ อ สหรัฐ เดื อ น มิ . ย. อยู่ ที
0.8%yoy) โดยรวมเป็ นการตอกยําความเชือว่านโยบายการเงินผ่อนคลายยัง
จําเป็ นและยังมีตอ่ อย่างน้อยสินปี
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คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ปิดโอกาสที่จะปรับลดในอนาคต
ในประเทศ บ่าย วันนี ตลาดรอผลการประชุม กนง. ASPS คาดรอบนีจะยังคงอัตรา
ดอกเบี ยฯที เดิ ม . % ระดับ ตําสุ ด เป็ น ประวัติ ก ารณ์ (Consensus นั ก วิ เ คราะห์ ใน
Bloomberg มี เพียง คนจาก คนทีคิดว่าจะมี การปรับลงดอกเบียในรอบนี . %
ส่วนทีเหลือ คนคาดคงดอกเบียฯ)
อย่างไรก็ตามแม้รอบนี ASPS ประเมินว่าจะยังคงดอกเบีย แต่คาดในช่วงทีเหลือของปี นี
กํา หนดการประชุม กนง.เหลื อ ครัง คื อ ก.ย., พ.ย., ธ.ค. คาด กนง.ลง
ดอกเบียฯได้อ ีก ครั งๆ ราว . % อยู่ท ี . % รวมถึง การใช้น โยบายการเงิน
อืนๆ อาทิ การปรับ ลดเงิน นําส่ง เข้ากองทุน ฟื นฟูฯ (FIDF) ลงอีก ครังจากปั จ จุบ ัน
อยู่ท ี . % (ปี นี ธปท.ปรับ ลงมา ครัง จากระดับ . %)
หากพิจารณาจากปั จจัยแวดล้อมสนับสนุนการลดอัตราดอกเบียฯ คือ
 อัต ราดอกเบี ยที แท้จ ริ ง ของไทย(Net Interest rate) ยัง เป็ น + คื อ ดอกเบี ยฯ
นโยบาย . % ลบ เงินเฟ้อไทย ล่าสุด - . %yoy หรือ + % เปิ ดช่องให้ลด
ดอกเบียฯ ได้
 นโยบายการคลังล่าช้า และสะดุดระยะสัน จากผลของการปรับเปลียน ครม.
ASPS ประเมินว่าเกิดสูญญากาศในผลักดันเม็ดเงินขับเคลือนมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจไทย H63 ทียังชะลอตัว
 สภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ในระบบการเงิ น ไทยอยู่ใ นระดับ สูง โดยสภาพคล่ อ ง
ส่วนเกิน คือ เงินฝากหักลบสินเชือ ล่าสุด เดือน พ.ค. เพิมขึนทําจุดสูงสุดใน
รอบเกือบ ปี อยู่ที . ล้านล้านบาท (ดังรู ปด้านล่าง) บ่งชีว่าสภาพคล่อง
ในระบบยังมีสงู มาก
สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินของไทย รายเดือน ล่าสุด

ทีมา: ธปท., ฝ่ ายวิจยั ASPS
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อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอีกฝั ง คือ การผลักดันเม็ดเงินของรัฐบาลเพือกระตุน้
เศรษฐกิจไทยทีฟื นตัวล่าช้า ต้องใช้เม็ดเงินกระตุน้ จากการกูเ้ งินตาม พ.ร.ก.
ล้านล้านบาท แบ่งเป็ น
1. การเบิก จ่ายเงิน เพือกระตุ้น เศรษฐกิจ : พบว่ามีความล่าช้า คือ วงเงิน
ล้านล้านบาท ล่าสุด มีการเบิกจ่ายเพียง . แสนล้านบาท
2. การจัด หาเงิน ทุน (Funding) (ดังตาราง): นับตังแต่ตน้ ปี รัฐบาลจัดเงินทัง
ตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) + พันธบัตรออมทรัพย์ + กูเ้ งินจากต่างประเทศ ผ่าน
ธนาคาร ADB (รวมทังหมดมีเงินราว แสนล้านบาท หมายความว่าวงเงิน
ทีเหลืออีก แสนล้านบาท หากรัฐบาลกูเ้ งินเพิมขึนอีก เทียบกับสภาพ
คล่องในระบบทีมีสงู ถึง ล้านล้านบาทดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้สภาพ
คล่องในระบบลดลง และจะยังไม่สง่ ผลกระทบต่อทิศทางอัตราดอกเบียหาก
กนง. จะปรับลดลงอีก 1 ครัง คือ สนับสนุนการลดดอกเบีนได้ แต่หากต้องกู้
มากกว่า 1 ล้านล้านบาทขึนไป อาจเริมส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบียใน
ตลาดให้ไม่สามารถปรับลดลงได้
ความคืบหน้าของการจัดหาเงินทุนพ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านของรัฐบาล
ว ันที
เครืองมือ การกู ้
แหล่งเงินกู ้
วงเงิน (ล้านบาท) อายุเงินกู ้ (ปี )
วงเงินทีกูแ
้ ล้ว
้ น (PN)
05 พ.ค. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KTB, KBANK
70,000
4
้ น (PN)
12 พ.ค. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KTB, UOB
50,000
1
ิ น
ประชาชนทัวไป
14 พ.ค. 63 พั นธบัตรออมทรัพย์ เราไม่ทงกั
30,111
5
ิ น
ประชาชนทัวไป
19,889
10
14 พ.ค. 63 พั นธบัตรออมทรัพย์ เราไม่ทงกั
้ น (PN)
02 มิ.ย. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KKP, GSB
50,000
4
้ น
สถาบันการเงิน
19 มิ.ย. 63 พั นธบัตรรัฐบาล พ.ร.ก. กูเงิ
42,361
4.5
08 ก.ค. 63 สัญญากู ้เงิน (Term Loan)
GSB
30,000
4
้ น
สถาบันการเงิน
10 ก.ค. 63 พั นธบัตรรัฐบาล พ.ร.ก. กูเงิ
26,400
9.4
BAY, GSB, KTB, BBL
30,000
4
22 ก.ค. 63 สัญญากู ้เงิน (Term Loan)
รวม
348,761
วงเงินทีอยูร่ ะหว่างการกู ้
ธนาคารพั ฒนาเอเชีย (ADB)
04 ส.ค. 63 สัญญากู ้เงิน (Term Loan)
32,000
5
ธนาคารพั ฒนาเอเชีย (ADB)
04 ส.ค. 63 สัญญากู ้เงิน (Term Loan)
16,000
10
รวมทงสิ
ั น
396,761

ทีมา: สํานักบริหารหนีสาธารณะ, ASPS รวบรวม สินสุด 4 ส.ค.

ธปท. ปรับลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลถาวร...รวม
ในประมาณการแล้ว
ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดเพดานอัตราดอกเบียบัตรเครดิต (เดิม % เหลือ %)
สินเชือบุคคล (เดิม % เหลือ %) และสินเชือจํานําทะเบียน (เดิม % เหลือ %)
ตังแต่ ส.ค. เป็ นต้นไป เป็ นการถาวร จะส่งผลกระทบต่อ AEONTS และ KTC (ไม่ได้
ศึกษา) เป็ นหลัก เพราะเดิมคิดอัตราดอกเบียสินเชือบัตรเครดิตและสินเชือบุคคลสูงกว่า
เพดานใหม่ ซึงฝ่ ายวิจยั ได้รวมผลกระทบดังกล่าวไว้ในประมาณการของ AEONTS แล้ว

Research Division

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

ขณะที MTC และ SAWAD จะได้รบั ผลกระทบจํากัด เนืองจากปั จจุบนั ส่วนใหญ่คิดอัตรา
ดอกเบียกับลูกหนีตํากว่าเพดานดอกเบียใหม่อยู่แล้ว มีเพียง SAWAD ทีคิดอัตราดอกเบีย
ของรถยนต์บางประเภท ทีไม่ได้เป็ นทีนิยมของตลาดในอัตราทีสูงกว่าปกติทีระดับ %
อยู่บา้ ง แต่ก็คิดเป็ นสัดส่วนไม่ถึง % ของสินเชือสุทธิ และจากการสอบถามไปที SAWAD
อาจเลื อ กที จะปล่ อ ยสิ น เชื อกลุ่ม ดัง กล่ า วลดลง เพราะได้ด อกเบี ยที ไม่ คุ้ม ความเสี ยง
นอกจากนี เพดานอัตราดอกเบียใหม่จะมีผลเฉพาะสินเชือใหม่ทีปล่อยหลังจากวันที ส.ค.
เป็ นต้นไป ไม่กระทบต่อสินเชือทีปล่อยไปแล้วในปั จจุบนั จึงคาดกระทบ SAWAD ไม่
มาก โดยรวมแล้ว ฝ่ ายวิจัยยังให้นาหนั
ํ กความเสียงเกี ยวกับการผิดนัดชําระหนีในช่วง
เศรษฐกิจชะลอตัว จึงยังแนะนํา Switch ทัง AEONTS (FV@B110) MTC (FV@B53)
และ SAWAD (FV@B54)
ขณะทีประเด็นทีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับเกณฑ์ค่าธรรมเนียมทวงหนีและ
ค่าติดตามของธุรกิจเช่าซือ ซึงปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่างหารือกับสมาคมธุรกิจเช่าซือไทย โดย
ในเบืองต้น ธปท. เคาะค่าโทรคิด บาท/ครัง และค่าลงพืนทีคิด บาท/ครัง เป็ นต้น
ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าเป็ น sentiment เชิงลบต่อกลุ่มเช่าซือ โดยเฉพาะกลุ่มเช่าซือรถบรรทุก
ซึงจากการสอบถามไปทาง THANI ยังต้องติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพราะค่า
ทวงถามแต่ละประเภทมีคา่ ใช้จ่ายทีไม่เท่ากัน เช่น การติดตามทวงถามสินเชือรถบรรทุกจะ
มีค่าใช้จ่ายในการติดตามและทวงถามสูงกว่าสินเชือเช่าซือประเภทอืนมาก เป็ นต้น ทังนี
ฝ่ ายวิจัยแนะนํ าซือ ASK (FV@B ) จาก Valuation ทีน่ าสนใจ โดยมีค่า PER ตํา
เพียง เท่า และสามารถคาดหวัง Div Yield ได้ กว่า % ต่อปี
สรุปการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยของ ธปท.

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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Fund Flow ยังเอียงน้ำหนักไปทางสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่า
สภาพคล่องส่วนเกิ นทีล้นระบบ ยังคงถูกแตะเบรก จากประเด็น COVID-19 ทีขยายวง
กว้าง และกลับมาแพร่ระบาดในแถบเอเชียอีกครัง รวมถึงประเด็นการทบทวนข้อตกลง
ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ทีจะมีขึนในวันที ส.ค. ความเสียงดังกล่าว ส่งผล
ํ ก ไปทีสิ น ทรัพ ย์
ให้เ ม็ ด เงิ น ลงทุน ยัง ไม่ ไ ด้ไ หลเข้า สิ น ทรัพ ย์เสี ยงเท่ า ที ควร แต่ ใ ห้น าหนั
ปลอดภัย มากกว่ า สะท้อ นได้จ ากราคาทองยัง คงขยับ ขึน . % ในเดื อ ก ก.ค. และ
ต่อเนืองอีก . % ในเดือน ส.ค. (mtd) จนล่าสุดทําจุดสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ที
เหรียญฯ ขณะทีสินทรัพย์เสียงต่างๆ ยังปรับตัวขึนได้นอ้ ยกว่า (ตามภาพทางด้านล่าง)
เปรียบเทียบผลตอบแทนของสินทรัพยประเภทต่างๆ (ช่วง ก.ค.63-ปัจจุบัน)

ทีมา: SET,ฝ่ ายวิจยั ASPS

ดังนั นกลยุ ทธ์ การลงทุนยั งคงชื นชอบ หุ้น ทีมีวัคซีนป้ องกั น COVID-19 โดยมี
องค์ประกอบทีสําคัญหนุน ดังนี
1.
2.
3.
4.

หุ้นพืนฐานแข็งแกร่ง (ฝ่ ายวิจยั แนะนํา “ซือ”, มี Upside)
แนวโน้ มกําไรเติบโตดีกว่าภาพรวมตลาด (EPS Growth สูงกว่า ของตลาด)
ราคาหุ้น Laggard กว่ากลุ่มฯ (ซือขายบน P/E น้อยกว่ากลุม่ )
มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน

ได้ ผลลัพธ์ บริษัท ดังนี
หุ้นที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19
1

2

3

4

Company Recommendation FairValue Upside EPS Growth 20F PER 20F PER 20F (Peer)
STA

BUY

37.00

37.0%

Turnaround

11.56

30 (STGT)

INSET

BUY

4.18

19.4%

22.0%

13.37

15-30

Strategist Comment

Return 1 Day

ราคายั ง Laggard ถุงมอ
ื ยางต่างประเทศ

1.89%

ได ้ผลบวกจากกระแสทํางานทีบ ้าน, Data Center
รวมถงึ 5G ทีเริมมาบ ้าง
ผลบวกการเรีย นทีบ ้าน (Learn From Home)
และ แผนเปิ ดสาขาใหม่อก
ี 3 แห่ง ใน 3Q63
ยอดขายแนวราบฟื นแข็งแกร่ ง หนุน Presale
เพิมขึนตังแต่เดือน เม.ย. เป็ นต ้นมา

-3.50%

1.72%

SPVI

BUY

3.06

11.0%

-9.9%

16.18

40 (COM7)

AP

BUY

7.70

19.4%

12.8%

5.86

12-15

INTUCH

BUY

70.00

25.0%

-7.8%

17.58

NA - 20

ได ้แรงหนุนจาก Sentiment 5G ในอนาคต

0.45%

CPALL

BUY

78.00

12.6%

1.8%

27.34

25-50

คาดหวังมาตรการกระตุ ้นของภาครั ฐในอนาคต

0.73%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
ข้อมูลสินสุด ณ วันที ส.ค.

3.23%
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ส่ ว น Top Pick ในวั น นี ยั ง อยู่ กั บ SPVI, INSET และ STA ที น่ า จะ Outperform ต่ อ
ตามราคาหุ้ น ถุ ง มื อ ยางต่ า งประเทศที ปรั บ ตั ว ขึ นแรงในวานนี เช่ น Supermax
เพิมขึน . % และ Top Glove เพิมขึน . %

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

