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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความกังวลเรื่อง Covid-19 ที่อาจกลับมาระบาดรอบ 2 และ สถานการณ์
ทางการเมืองที่ร้อนแรงขึ้นมาก ทำให้ระดับความเสี่ยงสำหรับการลงทุนใน
ตลาดหุ้นสูงขึ้น ส่งผลให้ความหวังที่จะเห็นเม็ดเงินสภาพคล่องส่วนเกินกลับ
เข้ามายังต้องใช้เวลา พอร์ตลงทุนวานนี้ได้มีการ Cut Loss หุ้น TKN ให้จัด
เงินเข้า DCC และ SVI อย่างละ 5% Top Pick เลือก DCC, SVI

ทั้ง Covid-19 และการเมือง เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามใกล้ชิดขึ้น
ความกังวลเรืองการกลับมาระบาดรอบ ของ Covid-19 ในประเทศกดดันให้เกิด Panic
Sell จนวานนี SET Index ปรับ ลงกว่ า จุ ด อย่ า งไรก็ ต ามหลัง การแถลงข่ า วของ
สาธารณสุข อาจช่วยให้ผ่อนคลายไปได้ระดับหนึง แต่ยังเป็ นปั จจัยเสียงทีต้องติดตาม
ใกล้ชิด ส่วนอีกหนึงแรงกดดัน ทีมีแนวโน้มรุ นแรงขึนได้แก่ สถานการณ์การเมือง โดยการ
ชุมนุมของนักเรียน-นักศึกษา มีการกระจายตัวออกในวงกว้าง และมีแนวโน้มร้อนแรงมาก
ขึ น ขณะที ข้อ เรี ย กร้อ งของกลุ่ม ผู้ชุ ม นุ ม ก็ ดู เ ป็ น เรื องยากที จะได้รับ การตอบสนอง
นอกจากนีในสภาเองก็มีประเด็นเรืองแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงเริมเห็นกระแสสนับสนุนให้
ยุบสภาฯ เลือกตังใหม่ สภาพแวดล้อมทางการเมืองดังกล่าวต้องติดตามว่าจะมีผลกระทบ
ต่ อ การฟื นฟู เ ศรษฐกิ จ ไทย ซึงปั จ จุบัน อยู่ใ นภาวะที ถดถอยรุ น แรง และจํา เป็ น ต้อ งมี
มาตรการในการฟื นฟูเศรษฐกิจจากรัฐบาลเข้ามาช่วย สําหรับ SET Index วันนีมีโอกาสที
จะเห็นการดีดตัวกลับขึนมาได้ในลักษณะ Technical Rebound หลังเกิด Panic Sell วาน
นี แต่ไม่เกิน
จุด พอร์ตลงทุนวานนีได้ Cut Loss หุน้ TKN ในราคาใกล้ทนุ ให้จดั เงิน
เข้า DCC และ SVI อย่างละเท่าๆ กัน ส่วนหุน้ Top pick เลือก DCC และ SVI
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทีมเศรษฐกิจใหม่ที่ออกมาตลอดสัปดาห์นี้
รายละเอียดมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ

สิน เชือ Soft loan ช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่ม รายย่อย , ภาคท่องเทียว และ Supply chain วงเงิน 1.14 แสนล้านบาท
ประกัน ราคาสิน ค้าเกษตรปี 63/64 (ยาง, มันสําปะหลัง)
ขยายสิท ธิโครงการเราเทียวด้วยกัน : โดยขยายสิทธิจากคนละ 5 คืน เป็ น 10 คืน และสนับสนุนค่าตัวโดยสาร
เครืองบินจาก 1,000 บาท/คน เป็ น 2,000 บาท/คน
ส่งเสริม การจ้างงาน 6-7 แสนราย : (ให้ รมว.แรงงานทํารายละเอียด) และกลับมาเสนอ 2 สัปดาห์ เบืองต้นคาดว่า
เอกชนจ้างงาน และรัฐสนับสนุนเงินบางส่วน ฯลฯ
กระตุ้น การใช้จ ่าย (Consumtion) : โดยเน้นกลุ่ม พ่อค้าแม่คา้ , หาบเร่แผงลอย และมาตรการเปิ ดรับผูใ้ ช้สิทธิบตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐเพิม จะมีการเสนอรายละเอียดให้ ศบศ. ในอีก 2 สัปดาห์

ทีมา: ASPS Research รวบรวม
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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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ความกลัว Covid-19 ผ่อนคลายเล็กน้อย หนุน SET Index ดีดกลับ
ตลาดหุน้ ไทยวานนีปรับฐานลงแรง จุด หรือปรับลงราว - . % จากประเด็นความกังวล
ประเด็น คือ การเมืองร้อนแรงทัง นอกสภาและในสภา และทีสําคัญคือ “ความกังวล
Covid-19 ในไทย” หลังจากช่วงบ่าย กรมควบคุมโรคเปิ ดเผยว่าพบ คนไทย 2 รายติดเชือ
COVID- ทีโรงพยาบาลรามาธิ บดี โดยทัง 2 รายเดินทางกลับมาจากสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ และไม่พบเชือระหว่างอยู่สถานกักกันของรัฐ (Sate Quarantine) วัน แต่ช่วง
วันที - ส.ค.จะไปต่างประเทศทําให้ไปตรวจและพบสารพันธุกรรม Covid-19 ใน
ปริมาณน้อย หรือ ซากเชือ ซึงแพร่ระบาดไม่ได้ ทําให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาล
ทังนีหากพิจารณา สถิติตลาดหุน้ ต่างประเทศในสถานการณ์เดียวกัน คือ ในช่วงพบไวรัส
COVID-19 (2nd wave) ครังแรก- จุดตําสุด กับตลาดหุน้ พบว่า ตลาดหุน้ ส่วนใหญ่ปรับลง
ลงไปเฉลีย 4 วัน โดยติดลบเฉลียราว -1.6% ก่อนทีฟื นตัวได้ภายหลังจากนัน (ดังตาราง)
ขณะทีไทย ASPS หลังจากตลาดหุน้ ไทยได้ตอบรับเชิงลบไปแล้วเมือวานนี วันนี ASPS
ประเมินว่ามีโอกาสจะฟื นตัวช่วงสัน แต่ยงั เป็ นประเด็นทีต้องติดตาม เนืองจากความ
เสียงการกลับมาระบาดซําของไวรัส COVID-19 (2nd wave) ในไทยยังมีอยู่ และรวมถึง
ความเสี ยงในเชิ ง กระบวนการต่ า งๆ (กัก ตัว วัน อาจไม่ เ พี ย งพอ) ซึงภาครัฐ มี แ ผน
พิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก เดือนได้ จากปั จจุบนั ทีจะครบกําหนดในสิน
เดือน ส.ค.
การตอบสนองของตลาดหุ้นในภูมิภาคช่วงที่มีความกังวล 2nd wave

ทีมา: Bloomberg, ASPS

การเมืองร้อนแรง ติดตามผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจ
สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขึนอย่างชัดเจน หลังการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา
ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มทีร้อนแรงมากยิงขึน อีกทังเมือพิจารณา
จากข้อเรียกร้องแล้ว หลายเรืองรัฐบาลก็ให้ความเห็นว่าไม่สามารถตอบสนองได้
อีกมุมหนึงในรัฐสภา มีประเด็นเรืองการแก้รฐั ธรรมนูญให้ตอ้ งติดตาม เนืองจากแนวคิดใน
การเสนอให้แก้ไขยังแตกต่างกันอยู่มาก และ ล่าสุดมีกระแสในการสนับสนุนให้มีการยุบ
สภา และจัดการเลือกตังใหม่ สภาพแวดล้อมทางการเมืองดังกล่าวดูเหมือนยังหาทางออก
ั นาการของเหตุการณ์แล้วอาจนําไปสู่ภาวะทีเป็ นทาง
ทีดีต่อทุกฝ่ ายได้ยาก และหากดูพฒ
ตันได้
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ประเด็นทีนักลงทุนให้ความสําคัญน่าจะเป็ นเรืองของผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง
ทีจะมีต่อภาวะเศรษฐกิจ เหตุเพราะเศรษฐกิจปั จจุบันอยู่ในภาวะทีถดถอยรุ นแรง และ
จําเป็ นต้องมีมาตรการจากภาครัฐทีเข้ามาช่วยเหลือฟื นฟู แต่หากเกิดเหตุการณ์ทีทําให้ไม่
สามารถดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มทีก็จะทําให้การฟื นตัวเกิดขึนได้ยาก
นอกจากนีในมุมของทิศทางการไหลเวียนของเงินลงทุน แม้สภาพคล่องส่วนเกินในระบบ
การเงินมีอยู่สู่ แต่หากระดับความเสียงยังไม่ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ การไหลของ
เงิ น เข้า สู่สิ น ทรัพ ย์เ สี ยงอย่ า งตลาดหุ้น ก็ ยัง ต้อ งรอเวลา จากนี ไปนัก ลงทุน ต้อ งจับ ตา
สถานการณ์การเมืองใกล้ชิดขึนในฐานะปั จจัยเสียงทีจะเข้ามากดดัน SET Index มากขึน

ศบศ. ออกมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลอดสัปดาห์ทีผ่านมาทีมเศรษฐชุดใหม่ (นําโดย รมว.คลัง นายปรีดี ดาวฉาย) เดินหน้า
ผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีจะออกมาในช่วง เดือนหลังของปี นี โดยส่วนใหญ่
เป็ น “มาตรการเก่าทีเคยออกมาก่อนหน้า และนํามาปรับปรุงใหม่ให้ดีขึน” (รายละเอียดดัง
ตาราง) อาทิ สินเชือ Soft loan กลุ่ม SMEs วงเงิน . แสนล้านบาท,การขยายสิทธ์
ประโยชน์โครงการเราไปเทียวกัน ,ส่งเสริมการจ้างงาน 7 แสนราย (ASPS คาดว่าจะช่วย
ได้ช่วงสัน) โดย ASPS ให้นาหนั
ํ กมาตรการกระตุน้ Consumption ทีจะเสนอใน ศบศ.ใน
สัปดาห์ขา้ งหน้า ดีตอ่ หุน้ กลุม่ ค้าปลีก เช่น CRC, CPALL, SPVI
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทีมเศรษฐกิจใหม่ที่ออกมาตลอดสัปดาห์นี้
รายละเอียดมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ

สิน เชือ Soft loan ช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่ม รายย่อย , ภาคท่องเทียว และ Supply chain วงเงิน 1.14 แสนล้านบาท
ประกัน ราคาสิน ค้าเกษตรปี 63/64 (ยาง, มันสําปะหลัง)
ขยายสิท ธิโครงการเราเทียวด้วยกัน : โดยขยายสิทธิจากคนละ 5 คืน เป็ น 10 คืน และสนับสนุนค่าตัวโดยสาร
เครืองบินจาก 1,000 บาท/คน เป็ น 2,000 บาท/คน
ส่งเสริม การจ้างงาน 6-7 แสนราย : (ให้ รมว.แรงงานทํารายละเอียด) และกลับมาเสนอ 2 สัปดาห์ เบืองต้นคาดว่า
เอกชนจ้างงาน และรัฐสนับสนุนเงินบางส่วน ฯลฯ
กระตุ้น การใช้จ ่าย (Consumtion) : โดยเน้นกลุ่ม พ่อค้าแม่คา้ , หาบเร่แผงลอย และมาตรการเปิ ดรับผูใ้ ช้สิทธิบตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐเพิม จะมีการเสนอรายละเอียดให้ ศบศ. ในอีก 2 สัปดาห์

ทีมา: ASPS รวบรวม

ขณะทีมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” ทีพูดถึงก่อนหน้ายังไม่มีการพูดถึงในครังนี แต่ ASPS
เชื อว่ า จะมี ก ารกลับ มาเสนอให้รัฐ บาลพิ จ ารณาในรอบถั ด ๆไป และยัง คาดหวัง ว่ า
มาตรการเศรษฐกิจภาคอืนๆ ทีเคยมีการพูดถึง อาทิ กระตุน้ กลุ่มอสังหา, ภาคยานยนต์,
ภาคตลาดทุน (กองทุน SSFX คือ ปรับลดระยะเวลาการถือครองเหลือ ปี จากเดิม ปี )
จะถูกเสนอเช่นกัน โดยรวมเชือว่าจะเกิด กระแสการเก็ง กําไรจากหุ้น ทีได้ป ระโยชน์
จากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ของภาครัฐ (ดังตาราง)
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มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังพิจารณา

ทีมา: Bloomberg, IMF

แนะหุ้นปรับประมาณการขึ้น เสริมเด้วยกราะป้องกันโควิด DCC, SVI
วานนีตลาดหุน้ ไทยปรับตัวลดลงแรงสุดนับตังแต่ตน้ เดือน ส.ค. กว่า . จุด หรือ . %
เนื องจากเผชิ ญ กับ ความกัง วล ทังจากประเด็ น การเมื อ งทีร้อ นแรงขึน บวกกับ การ
กลั บ มาพบผู้ติ ด เชื อ COVID-19 ในประเทศไทย หลั ง ไม่ พ บผู้ติ ด เชื อมากว่ า วั น
ขณะเดียวกันต่างชาติยงั สลับมาขายสุทธิภายในวันเดียวสูงถึง . พันล้านบาท (เป็ นการ
ขายสุทธิสงู สุดในรอบ เดือน)
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดหุน้ ประเทศอืนตอนพบผูต้ ิดเชือรอบที แม้
ส่วนใหญ่จะปรับฐานลง (เฉลียลดลงราว วัน) แต่ก็ใช้เวลาไม่นานในการฟื นตัวกลับมา
เช่นกัน ขณะทีประเทศไทยเองยังมีผูต้ ิดเชือน้อยกว่าประเทศอืนๆ มาก และยังไม่มีการ
ประกาศ Lockdown คาดว่าดัชนีมีโอกาสฟื นได้เร็วกว่าประเทศอืนๆ
กลยุทธ์การลงทุนระยะสันเพือเอาชนะตลาด แนะนําหุ้นพืนฐานแข็งแกร่งทีมีการ
ปรับประมาณการขึน บวกกับมีเกราะป้ องกัน COVID-19 แถมยังไม่ได้ รับผลกระทบ
ทางการเมือง อย่าง DCC และ SVI ซึงมีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
DCC (FV @ 2.85) หุน้ ทีกําไร 2H63 คาดโดดเด่นต่อเนือง จากกลยุทธ์การตลาดเชิงรุ ก
Walk- in หาลูกค้าถึงบ้านพร้อมออกสินค้ากระเบืองไซด์ใหญ่ขนเพื
ึ อตอบโจทย์ผบู้ ริโภค อีก
ทังมีปัจจัยหนุนจากต้นทุนพลังงานทีทรงตัวในระดับตําและการใช้กาํ ลังการผลิตเพิมขึน
ั
อง
จากงวด 2Q63 อีก 10% รวมถึงกลยุทธ์ปรับ Product Mixed เน้นสินค้าใหม่ทงกระเบื
60x120 ซม. และ 80x80 ซม. เจาะตลาดกลาง-บน ซึงให้ margin สูงกว่าตลาดกลาง-ล่าง
ถึง 15-20% ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยฯเพิมประมาณการปี 63-64 ขึน 6% และ 7% ตามลําดับ
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จากสมมุติฐาน Gross margin ทีเพิมขึน โดยมี Fair Value ใหม่เท่ากับ 2.85 บาท และ
3.10 บาทในปี 2564 ส่งผลให้ Upside เปิ ดกว้างขึน และคาดหวัง Dividend Yield สูงเกิน
6% ต่อปี
SVI (FV @ 3.80) หุ้น ชิ นส่ ว นที ฝ่ ายวิ จัย ฯ ปรับ ประมาณการกํา ไรสุท ธิ ปี 63-64 ขึนถึ ง
125.4% และ 93.2% ตามลําดับ จากการฟื นตัวของคําสังซือและ Gross margin ทีดีกว่า
คาดมาก หนุนประสิทธิ ภาพการทํากําไรดีขึนด้วย ขณะทีคาดกําไรปกติงวด 3Q63 จะ
เพิมขึนจากงวด 2Q63 จากการเข้าช่วง high season ของธุรกิจ จึงทําให้ฝ่ายวิจัยฯปรับ
Fair Value ขึนเป็ น 3.80 บาท (เดิม 2.50 บาท) มี Upside เกิน 10% หากพิจารณาค่า PER
ปี 2563 อยู่ระดับ 11 เท่า (ตําสุดในกลุ่มชินส่วนฯ) อีกทังค่าเงินบาทในปั จจุบนั อ่อนค่าเกิน
1.5% จนอยู่ทีระดับ 31.34 บาท/เหรียญฯ ส่งผลดีตอ่ กลุม่ ชินส่วนฯ ถือเป็ นโอกาสสะสม

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

