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19 สิงหาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การเห็นจุดต่ำสุดของทั้ง GDP และกำไรบจ. ทำให้ความเสี่ยงการลงทุนลด
ต่ำลง ซึ่งน่าจะผลักดันให้สภาพคล่องส่วนเกินไหลเข้าหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ในตลาดหุ้น อีกทั้ง Fund Flow ต่างชาติก็มีโอกาสไหลกลับ ปรับพอร์ตการ
ลงทุน โดย Cut Loss หุ้น CPALL 10% และลดน้ำหนัก INTUCH 5% เข้า
ลงทุนใน DCC 10% และ AAV 5% Top Pick เลือก AAV, CRC และ DCC

เข้าสู่ภาวะที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่อง (Liquidity Driven) อีกครั้ง
ตลาดหุน้ ไทยน่าจะเข้าสู่ช่วงทีถูกขับเคลือนด้วยสภาพคล่องส่วนเกิน (Liquidity Driven)
อีกครัง หลังจากเห็นจุดตําสุดทังในเรือง GDP และ กําไรบริษัทจดทะเบียน ในงวด 2Q63
ขณะทีในอีกทางหนึงเชือว่าจะเห็น อัตราดอกเบียอยู่ในระดับ ตําไปอีก นาน ผลักดัน ให้
สภาพคล่องทีสะท้อนผ่านตัวเลขเงินฝากในสถาบันการเงินกว่า ล้านล้านบาท (ใหญ่
กว่าขนาด GDP ประเทศไทย) มีโอกาสทีจะวิงเข้าหาสินทรัพย์ทีสร้างผลตอบแทนสูงกว่า
แลกกับการยอมรับความเสียงเพิมขึนเล็กน้อย ซึงตลาดหุน้ ก็น่าจะเป็ นเป้าหมายทีสําคัญ
อีกทางหนึง Fund Flow จากต่างประเทศก็มึโอกาสทีจะไหลกลับเข้ามา หลังจาก USD
อ่อนค่าต่อเนือง ประกอบกับสถานะการถือครองหุน้ ของต่างชาติในตลาดหุน้ ไทยทีอยู่ใน
ระดับตํากว่าปกติมาก (ราว % รวมทังทีปิ ดโอน และ NVRD) ภาวะดังกล่าวน่าจะทําให้
SET Index ทีแม้ปัจจุบนั ซือขายบนค่า PER สูงกว่า เท่า มี Downside จํากัด และอาจ
เห็นการปรับตัวสูงขึนได้ พอร์ตการลงทุนวานนี Cut Loss หุน้ CPALL ออกไป แนะนําจัด
เงินเข้าลงทุนใน DCC 10% ของพอร์ต และให้ลดนําหนักหุน้ INTUCH จาก % เหลือ
10% โดยให้นาํ % เข้าลงทุนใน AAV หุน้ Top Pick เลือก AAV, CRC และ DCC
จำนวนเงินฝากในระบบ เทียบกับ Market Cap SET Index

1,330.11
9.20
50,856

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

530.58
390.40
142.60
-1,063.58
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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
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มาตรการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ หนุน กลุ่มค้าปลีก
ปั จจัยในประเทศหลังจากตลาดหุน้ ไทย ได้ตอบรับการรายงานงบของบริษัทจดทะเบียน
และ ตัวเลขเศรษฐกิจ(GDP) งวด Q63 ซึงเป็ นจุดตําสุดของปี (Bottom) เป็ นทีเรียบร้อย
ในช่วงทีเหลือของเดือน ส.ค. ASPS ยังให้นาหนั
ํ กการผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ทางการคลังของทีมเศรษฐชุดใหม่ (เม็ดเงินทีจะผลักดันเข้าระบบในช่วง H หากอิง
คาดการร์ของสภาพัฒน์ยงั คงมาจาก พ.ร.ก. ล้านล้านบาท ซึงรัฐมีเป้าผลักดัน ราว .
แสนล้านบาท (ราว % GDP ปี
) โดยตลอดสัปดาห์รฐั บาลมี การทยอยผลักดัน
มาตรการต่างๆอย่างต่อเนือง ดังนี
 เมือวานนีทีประชุม ครม. อนุมัติมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจออกมา ส่วนคือ
สิ น เชื อ Soft loan ช่ ว ยเหลื อ SMEs ในกลุ่ม รายย่ อ ย , ภาคท่ อ งเที ยว และ
Supply chain วงเงิ น . แสนล้า นบาท(ราว 1.2%GDP ปี
) , ประกัน
ราคาสินค้าเกษตรปี / (ยาง, มันสําปะหลัง)
 วันนีทีประชุม (ศบศ.) ครังแรก การประชุมภาครัฐและเอกชนเสนอมาตรการฟื นฟู
เศรษฐกิจ ภาคต่างๆ จากหน้าหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจวันที - ส.ค.
สมาคมค้าปลีกไทยเผยจะผลักดันมาตรการกระตุน้ การบริโภค โดยมาตรการะที
จะเกิ ดแน่ คือ “ช็อปช่วยชาติ” คือ “นําใบเสร็จจากการซือสินค้าไปลดหย่ อ น
ภาษี ” ในอดีตรัฐบาลเคยทําถึง ครังในปี
และลดหย่อนภาษี .
หมืนบาท และระยะเวลา 7 วัน- เดือน (ดังตาราง) แต่ล่าสุด สมาคมค้าปลีก
เสนอจะจัดให้มีทุกๆเดือน ซึงต้องรอรายละเอียดชัดเจน ว่าจะมีรายละเอี ยด
อย่างไร ทังสินค้าทีเข้าร่วม, ระยะเวลา และวงเงินภาษี ทีลดหย่อนได้
มาตรการช้อปช่วยชาติในอดีต
ปี

ระยะเวลา

สินค ้าทีเข้าร่วม

สินค ้า-บริการ
ภายในประเทศ
สินค ้า-บริการ
2559 14-31 ธ.ค. 59 (18 วัน)
ภายในประเทศ
สินค ้า-บริการ
2560 11 พ.ย.-3 ธ.ค. 60 (23 วัน)
ภายในประเทศ
15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62
เฉพาะ ยางรถยนต์,
2561
(1 เดือน)
หนังสือ และสินค ้า OTOP

2558

25-31 ธ.ค. 58 (7 วัน)

ภาษีทีลดหย่อน
ได ้ (บาท)

วงเงินสะพ ัด
ส ัดส่วน
(ล้านบาท) เทียบ GDP

15,000

22,000

0.13%

15,000

17,000

0.10%

15,000

22,500

0.13%

15,000

12,000

0.07%

ทีมา: ASPS รวบรวม

โดยภาพรวมแล้ว ASPS เชือว่าความคาดหวังจากช้อปช่วยชาติจะช่วยปลุกกระแสเก็งกําไร
ในหุน้ กลุม่ ค้าปลีก เช่น CRC, CPALL, SPVI และหุน้ กลุม่ วัสดุ เช่น DCC เป็ นต้น


27 ส.ค. รมว.ท่ อ งเที ยวและกี ฬ า

มี ก ํา หนดการจะหารื อ ร่ ว มกับ 4 กระทรวง
ต่างประเทศ, กสาธารณสุข ,คมนาคม, มหาดไทย เพือพิจารณาแนวทางการเปิ ด
ให้นกั ท่องเทียวต่างชาติเดินทางเข้ามาเทียวในไทยตังแต่วนั ที 1 ต.ค.
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โ ด ย ร ว ม เ ชื อ ว่ า น่ า จ ะผ ลั ก ดั น ม าต ร ก าร ทั งก ร ะตุ้ น เ ศ ร ษฐกิ จ ทุ ก ภ าค ส่ ว น
นอกเหนือ จากทีกล่าวไปข้างต้น อาทิ อสังหา(AP, SC, LH) ภาคตลาดทุน (กองทุน
SSFX คือ ปรับ ลดระยะเวลาการถือ ครองเหลือ ปี จากเดิม ปี ) โดยรวมเชือ
ว่าจะเกิด กระแสการเก็งกําไรจากหุ้น ทีได้ป ระโยชน์จ ากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ
ของภาครัฐ (ดังตาราง)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังพิจารณา

ทีมา: Bloomberg, IMF

Liquidity Driven ทั้งไทยและเทศ คอยหนุนตลาดหุ้นไทยต่อจากนี้
แรงหนุนจากประเด็นวัคซีนทีมีความเข้มข้นขึน รวมถึงเศรษฐกิจทีทยอยฟื นตัว ฝ่ ายวิจยั ฯ
คาดว่าจะช่วยหนุนให้นกั ลงทุนหันมาเพิมนําหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสียงมากขึน ทังใน
ส่วนของนักลงทุนไทยและต่างประเทศดังนี
 เงินทุนในประเทศรอหนุ นตลาดหุ้น หากพิจารณาความสัมพันธ์เงินฝากใน
ระบบกับ Market Cap ของ SET Index ในอดีต พบว่า ช่วงปี
ตลาดหุ้น
ไทยตกลงมาจนมี Market Cap ตํากว่าระดับเงินฝากในระบบ แต่หลังจากนัน
ตลาดหุน้ ก็ปรับตัวขึนได้ดีต่อเนือง รวมถึงช่วงทีเงินฝากในระบบเร่งตัวขึนอย่าง
รวดเร็วในช่วงปี
-55 (ช่วง QE1 และ QE2) หลังจากนันตลาดหุน้ ก็ปรับตัว
ขึนได้ต่อเนืองเช่นเดียวกัน และหากเปรียบเทียบกับปั จจุบนั ทีเงินฝากในระบบที
เร่งตัวขึนเร็ว ล่าสุดอยู่ที . ล้านล้านบาท แถมยังสูงกว่าระดับ Market Cap
ของ SET Index ที . ล้านล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่ามีเงินฝากในระบบ ทีทัง
เร่งตัวขึนและรอเข้ามาลงทุนอยู่มาก น่าจะช่วยผลักดันตลาดหุน้ ไทยให้ปรับตัว
ขึนได้ในช่วงต่อจากนี
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จำนวนเงินฝากในระบบ เทียบกับ Market Cap SET Index

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

 เงินทุนต่างชาติมีแนวโน้ มเข้ ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึน หลังจากที
ต่ า งชาติ ช ะลอการขายหุ้น ไทยและกลับ เข้า มาซื อบ้า งในช่ ว ง วัน ที ผ่ า นมา
รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ทียังมีโอกาสอ่อนค่าต่อจากนโยบายกกระตุน้ เศรษฐกิจ
สหรัฐทีมีมาต่อเนือง (ดอลล่าร์อ่อนค่า . % ในช่วง เดือนทีผ่านมา) ทําให้มี
โอกาสเห็นการโยกเม็ดมาเข้ามาในตลาดหุน้ ภูมิภาค รวมถึงตลาดหุน้ ไทยมากขึน
สรุปหลังจากนีน่าจะเริมเห็นเม็ดเงินลงทุนทังไทยและเทศทยอยเข้าในตลาดหุน้ ไทยมากขึน
ช่วยหนุน SET Index ในช่วงต่อจากนี กลยุทธ์การลงทุนเน้นหุน้ ทีมีปัจจัยเฉพาะตัวหนุน
น่ า จะเป็ น เป้ า หมายของ Fund Flow ในช่ ว งแรกของการเพิ มความเสี ยงในการลงทุน
แนะนํา DCC AAV และ CRC มีรายละเอียดดังนี
CRC (FV @ . ) แนวโน้มฟื นตัวเร็วและแกร่งขึนหลัง COVID- นําโดย ) ยอดขาย
มิ.ย. ฟื นตัวระดับใกล้เคียงก่อน COVID- หลักๆจากยอดขายออนไลน์ทีรักษาระดับสูง
ใกล้ช่วง Lockdown ยื นยันภาพโอกาสในการรักษาฐานธุรกิ จค้าปลีกทีมี และศักยภาพ
ขยายตัวผ่านช่องทางใหม่ในอนาคต, ) ประสิทธิภาพทํากําไรทีดีขึน จากทังผลบวกการ
บริห ารค่า ใช้จ่ า ยบางส่ว นที คาดหวัง ลดลงถาวร + Gross margin ฟื นตัว หลัง ผ่ า นช่ ว ง
เลวร้าย Q หนุนภาพรวมคาดฟื นตัวเด่นใน H จาก H โดยฝ่ ายวิจยั ยังชืนชอบ
CRC จากแนวโน้มฟื นตัวเร็ว และความสําเร็จ Omni-channel ยืนยันโอกาสเป็ นผูช้ นะกลุ่ม
ค้าปลีกระยะยาว โดยราคาหุน้ ปั จจุบนั มี Upside
DCC (FV @ . ) หนึงในหุน้ ทีกําไร Q โดดเด่นกว่าคาด ซึงคาดครึงปี หลังยังคงดี
ต่อเนืองจาก ต้นทุนก๊าซธรรมชาติทีลดลงและสัดส่วนสินค้าพรีเมียมในกลุ่มกระเบืองแผ่น
ใหญ่ทีมากขึน อีกจุดเด่นทีเหนือคู่แข่ง คือ การควบคุมต้นทุนและการออกสินค้าใหม่ตอบ
รับเทรนด์ผูบ้ ริโภค ทําให้ DCC มีส่วนแบ่งการตลาดเพิมขึนเป็ น % ขณะทีการใช้สิทธิ
แปลง DCC-W ในเดือน พ.ค. ทีผ่านมา ทําให้อตั ราส่วน D/E ลดลงเหลือเพียง . เท่า
เปิ ด ทางให้ DCC สามารถเพิ ม Dividend Payout Ratio ขึ นเป็ น % ได้ใ นปี
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พร้อมประกาศจ่ายเงินปั นผลงวด Q หุน้ ละ . บาท ( Payout Ratio %) ขึน XD
วันที ส.ค. หากคิดเต็มปี คาดหวังปั นผลสูงเกิอบ % ต่อปี
AAV (FV @ . ) หนึงหุน้ ทีโดนปั จจัยกดดันจาก COVID- เต็มๆ จนทําให้ราคาหุน้
ปรับตัวลงเกิน % ตังแต่ตน้ ปี ซึงมีปัจจัยหนุน ประเด็น ได้แก่ หากวัคซีนใช้ได้จริงอย่าง
มีประสิทธิภาพ คาดส่งผลให้ธุรกิจการบินฟื นตัว, คาดหวัง Soft Loan จากภาครัฐฯ และได้
ประโยชน์หาก Thai Smile ปิ ดตัวลง ซึงเป็ นสายการบิน Low Cost ทีแข่งขันกันโดนตรง
โดยนักลงทุนสามารถติดตามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีบทวิเคราะห์หุน้ รายตัว (Equity
Talk) ในวันนี
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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