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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ภาพรวม SET Index ถูกปกคลุมด้วยหลายแรงกดดัน ทั้งกำไร 2Q63 ที่หด
ตัว 56%YoY นำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรปี 2563 ลง, GDP งวด
2Q63 ที ่ จ ะประกาศวั น นี ้ ฝ ่ า ยวิ จ ั ย ประเมิ น -15%YoY และสถานการณ์
การเมืองที่ร้อนแรง คาด SET Index ปรับฐานต่อ กลยุทธ์การลงทุน วันนี้ไม่
มีการปรับพอร์ตจำลอง ส่วนหุ้น Top Pick เลือก BEM, IVL และ TKN

การเมืองอาจเป็นตัวแปรที่กดดันเศรษฐกิจ รวมถึง SET Index
กําไรบริษัทจดทะเบียน พบว่ามีการประกาศตัวเลขออกมาแล้ว
บริษัท คิดเป็ น %
ของ Market Cap มีกาํ ไรสุทธิ . หมืนล้านบาท - % QoQ และ - % YoY ประเมินว่า
เมือประกาศครบก็น่าจะได้ตวั เลขใกล้เคียง แสนล้านบาทตามคาด ทังนีต้องรอติดตาม
ว่าหลังการประชุมร่วมกับบริษัทจดทะเบียนแล้ว นักวิเคราะห์จะมีการปรับประมาณการ
อย่างไร จากฐาน EPS ปี
เดิมทีทําไว้ บาท เบืองต้นเป็ นไปได้ทีจะเห็นปรับลดลง
มาตํากว่า บาท/หุน้ อีกปั จจัยหนึงทีต้องติดตามเป็ นเรืองการเมืองในประเทศ ซึงเห็นได้
ชัดเจนว่า สถานการณ์โ ดยภาพรวมมี ค วามร้อ นแรงมากยิงขึนจากการชุมนุม ของกลุ่ม
นักศึก ษา หลายสถาบัน รวมถึ ง ภาคประชาชนอืนๆ และได้มีการสร้า งข้อ เรียกร้อ งต่ อ
รัฐบาล ซึงดูเหมือนว่าจะตอบสนองได้ยาก ทังนีหากพิจารณาในมุมมองทางเศรษฐกิ จ
สถานการณ์ทีเป็ นอยู่ถือว่ามีความสุ่มเสียงอย่างมาก เพราะหากเกิดเหตุปัจจัยทีทําให้การ
ดําเนินมาตรการต่างๆ ทางเศรษฐกิจเพือให้เกิดการฟื นตัวไม่สามารถดําเนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็จะทําให้ภาวะถดถอยทีเกิดขึนอยู่ในปั จจุบนั เลวร้ายลงได้และจะกระทบต่อ
SET Index ในทีสุด วันนีไม่มีการปรับพอร์ต Top Pick เลือก BEM, IVL และ TKN
คาดการณ์ GDP Growth รายไตรมาส (YoY)

1,327.05
-19.64
58,051

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-3,293.29
-576.62
-1,211.49
5,081.39
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ทีมา: ASPS Research

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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เลื่อนการประชุมข้อตกลงการค้า สหรัฐฯ-จีน ออกไป ลดแรงกดดัน
วันเสาร์ทีผ่านมาสหรัฐ-จีนเลือนการประชุม(Review) ข้อตกลงการค้าเฟส 1 ออกไปอย่าง
ไม่มีกาํ หนด เนืองจากฝั งสหรัฐต้องการให้เวลาจีนมากขึนในการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐ
(เศรษฐกิจจีนได้รบั ผล Covid-19 ทําให้นาํ เข้าสินค้าจากสหรัฐไม่เป็ นไปตามเป้า) : ASPS
ประเมินว่าเป็ น (+) เพราะแรงกดดันจากกระแส Trade war ลดลงในช่วงสัน โดยสิงที
ตลาดกังวลในครังนีคือ ทัง ฝั งตกลงกันไม่ได้ และทัง ฝั งกลับมาขึนภาษี นาํ เข้ารอบที
เหลือ คือ รอบ . ของทัง ฝังทียังไม่มีการเก็บ แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าฝั งสหรัฐหัน
กลับ ไปกดดัน จี น และปลุก กระแส Tech war ขึนมาอี ก ครัง โดยยัง Focus ไปที บริษั ท
Technology และ Ecommerce ของจี น ล่ า สุด ในวัน เดี ย วกัน ประธานาธิ บ ดี ท รัม ป์ ให้
สัมภาษณ์ว่าตนกําลังพิจารณาแบนกิจการของบริษัทด้านเทคโนโลยีจีน (Tech จีน) เช่น
Alibaba ฯลฯ (ผู้ใ ห้บ ริ ก ารด้า น E-commerce รายใหญ่ ข องจี น ) และอื นๆ ในอนาคต
หลังจากก่อนหน้าสังแบน Application Tik Tok และ WeChat โดยถือว่ายังเป็ นความเสียง
ต่อหุน้ กลุม่ Technology อืนๆ ทีอาจจะโดนหางเลข
Timeline ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในปี 2563

ทีมา: ASPS รวบรวม

เช้านี้ .... ติดตามประกาศ GDP งวด 2Q63 คาด -15%YoY
ปั จจัยในประเทศวันนีช่วงเวลา . น. ประเด็นทีให้นาหนั
ํ ก ประเด็นสําคัญ คือ
 สภาพัฒน์ฯรายงาน GDP งวด 2Q ของไทย : ASPS คาดหดตัว %yoy
และหดตั ว . %qoq อยู่ ที . ล้ า นล้ า นบาท(เที ย บกั บ Bloomberg
Consensus คาดเฉลีย – . %yoy และ - %qoq) โดย ASPS ประเมินงวด
2Q เป็ นจุดตําสุดของปี (Bottom) ภายใต้สมมติฐาน .) ไม่มีการ Lockdown
เศรษฐกิจรอบ 2.) สถานการณ์การเมืองยืดเยือ รุ นแรง และกระทบต่อการ
ขับเคลือนเศรษฐกิจ โดยประเมินงวด Q-4Q63 เศรษฐกิจจะค่อยๆฟื นตัว QoQ
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ผลจากรัฐผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ แต่ yoy คาดหดตัว . %yoy
และ % ตามลําดับ
คาดการณ์ GDP รายไตรมาสปี 2563

ทีมา: ASPS

 รัฐ มนตรี ค ลัง ท่ า นใหม่ จ ะเข้า กระทรวงวัน แรก และประชุม มอบนโยบายกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงแต่ละฝ่ ายของกระทรวงการคลัง (อ้างอิงจาก นสพ. กรุ งเทพ
ธุ รกิ จ คื อ ในช่ วงปลายสัปดาห์ทีผ่ านมาผู้บ ริการสูง สุดของหน่ วยงานรัฐ อาท
กลต. ธนาคารออมสิน ฯลฯ ทยอยเข้าพบ และ Update สถานการณ์)
ASPS ประเมินเป็ น Sentiment เชิง + และคาดการณ์ว่าทีมเศรษษฐกิจชุดใหม่
เตรียมจะผลักดันมาตรการกระตุน้ ทุกภาคส่วน การบริโภค การท่องเทียว, ภาค
อสังหาริมทรัพย์, ภาคยานยนต์, การพักชําระหนี และด้านตลาดทุน (ดังตาราง)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังพิจารณา

ทีมา: ASPS รวบรวม
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การเมือง Fund Flow และตลาดหุ้น
เหตุการณ์การเมืองทีมีความร้อนแรงขึน เริมเห็นการออกมาชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลด
แอก เริมตังแต่วนั ที ส.ค. เป็ นต้นมา ถือเป็ นหนึงประเด็นทีนักลงทุนให้ความสําคัญ
ในตอนนี
ดังนันฝ่ ายวิจยั จึงทําการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ตอนช่วง เดือนแรกของเหตุการณ์
การชุม นุม สํา คัญ ๆ ว่ า การเคลื อนไหวของ SET Index และ Fund Flow ของนัก ลงทุน
ต่างชาติ ตอบสนองอย่างไร?
หลังการชุมนุม 1 เดือนส่งผลต่อ SET Index และเม็ดเงินต่างชาติอย่างไร
1 เดือน
%Chg เม็ดเงินต่างชาติ
(ลานบาท)
้
SET Index
การชุมนุมกลุ่มพั นธมิตร (2551) -12.20%
-42,456
การชุมนุมกลุ่ม นปช (2553)*
4.80%
29,463
การชุมนุมกลุ่ม กปปส (2556)
-4.20%
-49,639
ค่าเฉลีย
-3.87%
-20,877
ื
ชอกลุ
่ม

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
Fund Flow ช่วงการชุมนุม นปช.ต่างชาติซือสุทธิหนุ้ ในภูมภิ าคทุกประเทศ

ผลลัพธ์คือ การเริมต้ นชุ มนุ นในอดีต ทังในช่ วง พ.ค.
, มี.ค. 2553 และ ต.ค.
2556 SET Index ตอบสนองเชิงลบในช่วง เดือนหลังชุมนุ ม ปรับตัวลดลงเฉลีย
3.87% โดย เดือนหลังชุมนุมปี SET Index ลดลง . %, ปี เพิมขึน . % (เป็ น
ช่วงทีหลายประเทศทัวโลกใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพือแก้ Humburger Crisis ทาํ ให้
มีสภาพคล่องส่วนเกินไหลเข้าตลาดหุน้ ทัวโลก) และ ปี 56 ลดลง . % ขณะทีภาพรวม
Fund Flow ชะลอการไหล โดยมียอดซือสุทธิเฉลียเพียง - . หมืนล้ านบาท โดย
เดือนหลังชุมนุมปี ต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทย -4.2 หมืนล้านบาท, ปี ต่างชาติซือสุทธิ
. หมืนล้านเหรียญ (ซือสุทธิหนุ้ ในภูมิภาคทุกประเทศ) และ ปี 56 ต่างชาติขายสุทธิ - .
หมืนล้านบาท
สรุ ปคือ นักลงทุนส่วนใหญ่จะให้ นําหนักกับประเด็นความไม่แน่ นอนทางการเมือง
สะท้ อนจากข้ อมูลการเคลื อนไหวของ SET Index และ Fund Flow ของนั กลงทุน
ต่ างชาติทีกล่ าวไว้ ข้างต้ น ส่ วนใหญ่ จะตอบสนองในเชิ งลบ ดังนั นการชุ่ มนุ มใน
ปั จจุบันถือเป็ นอีกหนึงปั จจัยทีกดดันการเคลือนไหวของดัชนี
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

