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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ในทางปัจจัยพื้นฐานเชื่อว่า กำไรบริษัทจดทะเบียน และ GDP Growth ได้
ผ่ า นจุ ด ต่ ำ สุ ด ไปแล้ ว แต่ ต ลาดยั ง มี แ รงกดดั น ในเรื ่ อ ง Covid-19 และ
การเมืองในประเทศอยู่ อย่างไรก็ตามเชื่อว่า Downside ของ SET Index
จำกัดอยู่ที่บริเวณ 1270-1280 จุด พอร์ตจำลอง Cut Loss หุ้น IVL ออกไป
ให้เข้าลงทุนใน TFG และ SVI แทน พร้อมเลือกทั้ง 2 บริษัท เป็น Top Pick

Downside จำกัด ขณะที่ PER ปี 2564 อยู่ที่ 17.9 เท่า
หลังผ่านการประกาศ กําไรบริษัทจดทะเบียน และ GDP Growth งวด 2Q63 ทําให้นัก
ลงทุนพอทีจะประเมินจุดตําสุดของผลกระทบในทางเศรษฐกิจได้ ถือได้ว่าความเสียงได้
ลดลงไประดับหนึง ขณะทีมอง Valuation ในปี
พบว่าที SET Index ปั จจุบันมี ค่า
PER ที . เท่า ส่วนประเด็นทียังสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุน้ มี เรืองคือ การกลับมา
ระบาดของ Covid-19 และการเมื องในประเทศ โดย Covid-19 แม้การระบาดยังอยู่ใน
ระดับสูง แต่อตั รการเพิมช้าลง ขณะทีอัตราการเสียชีวิตลดตําลง และเริมเห็นข่าวบวกเรือง
วัคซีนมากขึน โดยภาพรวมเรืองนีจึงน่าจะมีผลกดดันต่อ Sentiment ตลาดหุน้ น้อยลงไป
ส่วน การเมืองในประเทศ ปั จจุบนั ถือเป็ นเรืองทีคาดการณ์เรืองพัฒนาการของเหตุการณ์ได้
ยาก อย่างไรก็ตามยังเชือว่าจะไม่มีความรุนแรง แต่ก็ตอ้ งติดตามใกล้ชิด จากองค์ประกอบ
ข้างต้นทําให้เชือว่า Downside สําหรับ SET Index มีอยู่ไม่มาก โดยอาจจํากัดอยู่บริเวณ
–
จุด กลยุท ธ์ทีแนะนํา คื อการทยอยสะสมหุ้น พืนฐานแข็ง แกร่งเข้าพอร์ต
สําหรับพอร์ตจําลองมีการ Cut Loss หุน้ IVL นําหนัก % ออกไป ให้เกลียเงินเข้าลงทุน
ใน TFG 10% และเพิมใน SVI อีก % พร้อมเลือกทัง บริษัท เป็ น Top Pick วันนี
Valuation ตลาดหุ้นไทยในปีนี้และปีหน้า

1,299.26
2.47
42,295

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-222.88
-355.31
-288.60
866.79
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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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เชื่อว่าความกังวล COVID-19 จะค่อยๆ ผ่อนคลายลง
การแพร่ ร ะบาด COVID-19 ล่ า สุด ผู้ติ ด เชื อทัวโลกอยู่ที . ล้า นราย แม้ว่ า หลาย
ประเทศยังเห็นการกลับมาพบผูต้ ิดเชือ nd wave อาทิ ในเอเซีย เช่น อินเดีย, ฟิ ลิปปิ นส์,
อิ น โดนี เ ซี ย , ญี ปุ่ น, เกาหลี ใ ต้ เป็ น ต้น อย่ า งไรก็ ต าม ASPS ประเมิ น สถานการณ์
COVID-19 ความกังวลมีแนวโน้มค่อยผ่อนคลายขึนเรือยๆ จากปั จจัยสนับสนุนดังนี
 (+)จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ (New Case) และจํานวนผูเ้ สียชีวิต (New death)
ทั วโลกเห็ น สัญ ญาณลดลง : ล่ า สุ ด เห็ น ได้จ าก New Case ทั วโลกเฉลี ย
ย้อนหลัง 7 วัน ลดลงเหลือ 2.47 แสนราย จากสัปดาห์ก่อนที . แสนราย และ
สะท้อนได้จากเส้นค่าเฉลีย วันหักหัวลง ดังตาราง) สอดคล้องกับ จํานวน
ผูเ้ สียชีวิตมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
 (+) จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ปัจจุบนั มักมีอายุระหว่าง 20-40 ปี : โดยองค์การ
อนามัยโลกระบุว่า ผูต้ ิดเชือใหม่ทีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีสดั ส่วนเพิมขึน ส่วน
ทางกับช่วงต้นปี (1st wave) ทีผูต้ ิดเชือใหม่มกั เป็ นผูส้ งู อายุ (60 ปี ขึนไป) ทําให้
เชือว่าจํานวนผูเ้ สียชีวิตในอนาคตมีแนวโน้มลดลง เมือเทียบกับช่วงต้นปี และ
หากพิจารณา Pattern ผูเ้ สียชีวิต จะพบว่าจํานวนผูเ้ สียชีวิตปั จจุบนั มีแนวโน้ม
ตําลง เมือเทียบกับการระบาดเมือช่วงเดือน เม.ย. 2563 (1st wave) (ดังรู ป) บ่ง
บอกถึงความสามารถในการรักษาผูป้ ่ วยสามารถทําได้ดีขึน ซึงจะช่วยให้การ
Lockdown ลดความจําเป็ นลง
จำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 รายใหม่ทั่วโลก

ทีมา: www.worldometers.info/coronavirus/

 (+) ความคืบหน้าวัคซีนและยารักษา Covid-19 ทัวโลกมีการพัฒนาต่อเนือง :
ล่ า สุ ด วั ค ซี น พั ฒ นามาจนถึ ง เฟส 3 แล้ ว ขณะที ยารั ก ษา Covid-19 มี
ความก้าวหน้าอบ่างมาก และทางเลือกก็มีหลากหลายมากกว่าช่วงต้นปี ล่าสุด
องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) อนุมตั ิฉุกเฉินให้แพทย์สามารถใช้พลาสมา
ของผูป้ ่ วย COVID- ทีรักษาหายแล้ว มารักษาผูป้ ่ วย COVID- ปั จจุบนั ได้
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ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน COVID-19

ทีมา: ASPS รวบรวม

 การ Lockdown ของบางประเทศทีพบการแพร่ระบาดจํากัดบางพืนที (เมืองที
แพร่ระบาด ระยะเวลาสันเฉลียอยู่ในช่วง วัน- วัน (แตกต่างจากในช่วง
1Q63 หลายประเทศเลือก Lockdown ทัวประเทศ และระยะเวลา - เดือน)
ASPS เชือว่าสถานการณ์ COVID-19 ในปั จจุบนั นักลงทุนประเมินปั จจัยบวกมีมากกว่า
ปั จจัยลบ และล่าสุด เริมมีกระแสการปรับ GDP Growth ประเทศสําคัญ คือ จีน สถาบัน
การจัดเครดิตเรทติง Fitch Rating ปรับเพิมคาดการณ์ GDP Growth จีนทังปี
ขึนมา
อยู่ที . %yoy จากเดิมคาด . % ถือเป็ นบวกต่อตลาดหุน้ โดยรวมทําให้เชือว่ามีโอกาส
ที จะเห็ น ที อยู่ใ นสิ น ทรัพ ย์ป ลอดภัย อาทิ ทองคํา เงิ น ฝากในธนคารพาณิ ช ย์ Money
market จะมีโอกาสเห็นเม็ดเงินไหลสินทรัพย์เสียง คือ ตลาดหุน้

ในประเทศวันนี้ตามเรื่องการประกาศตัวเลขการส่งออก ก.ค.
ประเด็นสําคัญทีมีนาหนั
ํ กต่อการลงทุนในสัปดาห์นี ต่างประเทศ คือ 27 ส.ค. การกล่าว
สุนทรพจน์ของประธาน Fed ที Jackson Hole จะมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
สหรัฐ ดีหรือชะลอ, การใช้นโยบายการเงินของ Fed ทังระยะเวลา QE และอัตราดอกเบีย
นโยบาย หากออกมาดีและผ่อนคลายเพิมเชือว่าจะเป็ นบวก่อตลาดหุน้ โลก และ ในวัน
เดียวกัน GDP สหรัฐ งวด 2Q63 (รายงานครังที 2) Consensus คาดหดตัว -32.5%qoq
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ส่วนในประเทศ เช้านี . น. กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออก และนําเข้า เดือน
ก.ค. 2563 ตลาดคาดส่งออกหดตัว -17.8%yoyจากเดือนก่อนที -23.2%yoy และนําเข้า –
23.2% จากเดือนก่อนที -18.1% ASPS พิจารณายอดนําเข้าของประเทศคู่คา้ ไทย อาทิ
อินเดีย, ญีปุ่ น, จีน (เกือบ 40% ของการส่งออกรวมของไทย) หดตัวเฉลีย -14.4% คาดว่า
ในครังนีอาจออกมาใกล้เคียงกับทีตลาดคาด
ขณะทีปั จจัยอืนๆ ประเด็นทีสําคัญที ASPS คาดมีนาหนั
ํ ก โดยปั จจัยบวกต่อตลาดหุน้
ในช่วงนีจะมาจาก รอ“มาตรกระตุน้ เศรษฐกิจของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่” เตรียมจะออกมา
ํ ก
ในเดือน ก.ย. ขณะทีปั จจัยลบ ยังให้นาหนั
 การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในประเทศ
 การเมื อ งในประเทศ ปั จ จุบัน ถื อ เป็ น เรืองที คาดการณ์เ รืองพัฒ นาการของ
เหตุการณ์ได้ยาก อย่างไรก็ตามยังเชือว่าจะไม่มีความรุ นแรง แต่ตอ้ งติดตาม
ใกล้ชิด

เชื่อ SET มี Downside ไม่มาก แนะหุ้นกำไร Q3 เด่น SVI, TFG
แรงกดดันจากประเด็น COVID-19 ทีแผ่วลง ทังจากอัตราผูต้ ิดเชือใหม่ และผูเ้ สียชีวิตที
ลดลง แม้ทิศทางของประเด็นการเมื องยังไม่สามารถคาดเดาได้ แต่หากพิจารณาจาก
Valuation เริมเห็นความคุม้ ค่ากับความเสียงทีจะกลับเข้าลงทุนในตลาดหุน้ ไทย ดังนี
 ในเดือน ส.ค. (mtd) ตลาดหุน้ ไทย ปรับตัวลดลง . % (ลดลงมากทีสุดเป็ น
อันดับที ใน ตลาดหุน้ ทัวโลก) แต่หากมองข้ามไปปี หน้า พบว่า ดัชนี ณ
ปั จ จุ บั น (1299 จุ ด ) ซื อขายบน PER64F ที . เท่ า ถื อ ว่ า เป็ นระดั บ ที
น่าสนใจ ในยามทีออกเบียนโยบายยังทรงตัวอยู่ในระดับตํา
 หากพิจารณากําไรบริษัทจดทะเบียนทีฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมินปี
เท่ากับ .
แสนล้านบาท คิดเป็ น EPS64F ที . บาท/หุ้น เพิมขึนถึง % เมือเทียบ
กับปี ก่อนหน้ า
Valuation ตลาดหุ้นไทยในปีนี้และปีหน้า

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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ดังนั นกลยุทธ์ในการลงทุน เลือกหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ ง ทีสําคัญแนวโน้ มกําไรงวด
3Q63 โดดเด่น ด้ วยปั จจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงการเข้ าสู่ฤดูกาลของอุตสาหกรรม
อย่าง SVI, TFG มีรายละเอียดดังนี
TFG (FV @ . ) ราคาหมูและไทยและเวียดนามปรับสูงขึนชัดเจนในงวด Q จาก
ปั ญหาหมูขาดแคลนในเอเชี ย เช่นเดียวกับราคาไก่ไทยก็ฟืนตัวชัดเจน หลังคลาย lock
down เช่นกัน หนุนแนวโน้มกําไรสุทธิงวด Q เติบโตต่อเนือง คาดกําไรปกติปี
จะเติบโตถึง . % yoy และ . % yoy จากธุรกิจไก่และสุกรฟื นตัว และราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ทรงตัวตํา ขณะทีปั จจุบนั Valuation โดดเด่นทังมี Upside สูงเกือบ % และ
PER63F อยู่ทีระดับ เท่า
SVI (FV @ . ) หุ้น ชินส่ว นทีฝ่ ายวิ จัยฯ ปรับประมาณการกําไรสุท ธิ ปี - ขึนถึง
. % และ . % ตามลําดับ จากการฟื นตัวของคําสังซือและ Gross margin ทีดีกว่า
คาดมาก หนุนประสิทธิ ภาพการทํากําไรดีขึนด้วย ขณะทีคาดกําไรปกติงวด Q จะ
เพิมขึนจากงวด Q จากการเข้าช่วง high season ของธุรกิจ จึงทําให้ฝ่ายวิจัยฯปรับ
Fair Value ขึนเป็ น . บาท (เดิม . บาท) มี Upside ประมาณ % หากพิจารณา
ค่า PER ปี
อยู่ระดับ เท่า (ตําสุดในกลุ่มชินส่วนฯ) อีกทังค่าเงินบาทในปั จจุบัน
อ่อนค่าเกิน . % จนอยู่ทีระดับ . บาท/เหรียญฯ ส่งผลดีต่อกลุ่มชินส่วนฯ ถือเป็ น
โอกาสสะสม
Valuation หุ้น Toppicks วันนี้
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(23/08/2020)

TFG

BUY

4.34

6.00

38.2%

11.74

3.41

SVI

BUY

3.46

3.80

9.8%

11.68

2.50

หมายเหตุ
คาด Q3 เด่น จากราคาหมูไก่ฟืนตัว
บาทอ่อ น + ปั จจัยเฉพาะตัว

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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