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25 สิงหาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ภายใต้สมมุติฐานที่อนุรักษ์นิยมกล่าวคือให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงไว้ที่
0.5% และกำหนดเป้าหมาย Market Earning Yield Gap 4.5% จะให้ค่า
PER เป้าหมายที่ 20 เท่า เทียบเท่า SET Index ปี 2564 ที่ 1450 จุด ทำให้ที่
ระดับราคาปัจจุบันเหมาะที่จะซื้อลงทุนระยะยาว วันนี้แนะนำปรับพอร์ตโดย
เปลี่ยน RJH เป็น SAT ส่วน Top Pick เลือก SAT,SVI และ TFG

Earning Yield Gap ปี 2564 กว้างถึง 5% ซื้อเก็บระยะยาว
ความหวังเชิงบวกเกียวกับ Covid-19 ทําให้ Fund Flow ไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสียง ซึงตลาด
หุ้น ไทยภายใต้ส ภาพแวดล้อ มปั จ จุบัน ก็ ถื อ เป็ น ทางเลื อ กที น่ า สนใจ โดยฝ่ ายวิ จัย ได้
ย้อ นกลับ ไปดู Valuation ผ่ า น Market Earning Yield Gap (EYG) พบว่ า ที SET Index
ที . % และจะเพิมขึนเป็ น % สําหรับปี
ซึงถือเป็ น
ปั จจุบนั ให้ค่า EYG ปี
ระดับทีสูงเหมาะสําหรับการสะสมหุน้ พืนฐานดีเพือการลงทุนระยะยาว ยิงไปกว่านันหาก
กนง.พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบียนโยบาลอีก ครังมาอยู่ที . % ก็จะส่งผลทําให้
EYG ปี
ขยับขึนไปที . % เพิมความน่าสนใจยิงขึนไปอีก ฝ่ ายวิจยั ได้ใช้กลไกเรือง
EYG ในการกําหนด Fair Value สําหรับ SET Index โดยกําหนดให้ EYG ทีเหมาะสมอยู่ที
4.5% และให้อตั ราดอกเบียนโยบายอยู่ที . % ซึงถือเป็ นเป้าหมายทีอนุรกั ษ์นิยมมาก จะ
ให้ค่า PER เป้าหมายอยู่ที เท่า ให้เป้าหมาย SET Index อยู่ที
จุด ในปี
และหากเป็ นกรณีที กนง.ปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายลงมาที . % ก็จะให้เป้าหมาย
PER ที . เท่า เทียบเท่า SET Index ที
จุด พอร์ตการลงทุนวันนี แนะนําให้สลับ
หุน้ RJH นําหนัก % ออก และนํา SAT เข้าแทน Top Pick เลือก SAT, SVI และ TFG
Earning Yield Gap ทีร่ ะดับ 4.50%

1,317.11
17.85
57,078

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-126.49
732.04
1,517.22
-2,122.78

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

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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ความหวังเชิงบวก COVID-19 หนุนเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง
Fund Flow ทัวโลกยังมีแนวโน้มไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสียง(Risk Asset) ชัดเจนมากขึน ดังที
ASPS นําเสนอใน market talk เมือวานนี สะท้อนจากตลาดหุน้ โลกวานนีปรับตัวเพิมขึน
นําโดยตลาดหุน้ สหรัฐ ดัชนี Dow Jones เพิมขึน 1.4% แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน,
ดัชนี S&P
เพิมขึน 1% แตะระดับสูงสุดในประวัติการณ์ (All-Time High) โดยปั จจัย
หนุนสําคัญมาจาก
1. ความคืบหน้าวัคซีนและยารักษา COVID-19 ทัวโลก ประเด็น (FDA) อนุมัติให้
แพทย์ส ามารถใช้พ ลาสมาของผู้ป่ วย COVID- ที รัก ษาหายแล้ว มารัก ษา
ผูป้ ่ วย COVID- ปั จจุบนั ได้
2. กระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนทีมีแนวโน้มผ่อนคลายลงเล็กน้อย
ภายหลังแหล่งข่าวจาก Bloomberg ระบุวา่ รัฐบาลสหรัฐอาจพิจารณาผ่อนคลาย
ให้บริษัทสหรัฐในจีนสามารถใช้โปรแกรม WeChat ต่อไปได้
ประเด็นข่าวบวกข้างต้น ได้กลบข่าวลบเมือคืนนี ฮ่องกงตรวจพบชาวฮ่องกง กลับมาติด
เชือ COVID-19 ครังที หลังจากทีเคยติดเชือ และรักษาหายแล้ว 4 เดือน ก่อนหน้า
ขณะทีราคานํามันดิบ อิง Brentเพิมขึน 1.04% และแกว่งตัวยืน เหรียญฯ โดยมีแรง
หนุนจากฝั ง Supply ทีหายไป คือ พายุเฮอริเคน Marco และ Laura เคลือนตัวผ่านอ่าว
เม็กซิโก ทําให้มีการ Shutdown แท่นขุดเจาะนํามันในอ่าวเม็กซิโกราว % ซึงคิดกําลัง
การผลิตนํามันบริเวณนันราว ล้านบาณ์เรล หรือ 2% ของ Supply นํามันทัวโลก โดยรวม
ราคานํามันดิบทีขึนแรง เป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ นํามัน หุน้ นํามัน ในช่วงทีผ่านมาราคา
ปรับตัวเพิมขึนสะท้อนการเพิมขึนของราคานํามันปั จจุบนั ไปแล้วจนเหลือ Upside จาก FV
ค่อนข้างจํากัด ดังนันช่วงสันจึงแนะนําหาจังหวะขายทํา กําไรสําหรับ PTTEP (Switch:
FV@B ) แต่ถา้ จะเข้าลงทุน แนะนํา PTT (Buy: FV@B ) โดยให้ซือเมือราคาอ่อนตัว

ส่งออก ก.ค. ดีกว่าคาด ลด Downside การปรับลด GDP ปี 63
ยอดส่งออกเดือน ก.ค.มีมลู ค่า 1.88 หมืนล้านบาท หดตัว -11.4%yoy ดีกว่าทีตลาดคาด
จะหดตัว -17.8% ส่งออก(X) เดือนนีแม้จะหดตัว แต่ดีกว่าทีตลาดคาดเป็ นเพราะ
1.)ส่งออกทองคํายังขยายตัวสูงที 37.2%yoy ส่วนสินค้าอืนๆทีขยายตัว เช่น อุปกรณ์กึง
ตัว นํา 46.8%, เฟอร์นิ เ จอร์ 16.3%, ผลิ ตภัณ ฑ์ย าง 13.3%, ทูน่ า กระป๋ อง % เป็ น ต้น
ขณะทีสินค้าส่งออกสําคัญยังหดตัว เช่น รถยนต์, คอมพิวเตอร์, เม็ดพลาสติก, เคมีภณ
ั ฑ์
2.) ตลาดส่งออก มีเพียง สหรัฐ(ราว 15.5% ของตลาดส่งออกทังหมด) ทีเดือนนีทีขยายตัว
+17.8% (ytd +4.5%) นอกนั นหดตั ว แรงมาก( ญี ปุ่ น -17.5% EU -16% อาเซี ย น 9
ประเทศ -19.9% ขณะที จีน -2.7 %ผลจากบางมณฑล Lockdown และเผชิญนําท่วม)
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ยอดส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก

ทีมา: กระทรวงพาณิชย์

ขณะที ยอดนํา เข้า (M) ในเดื อ นนี อยู่ ที 1.54 หมื นล้า นเหรี ย ญ -26.4%yoy (แย่ ก ว่ า
Consensus คาด -17%) หดตัว หนัก เป็ น เพราะทุก กลุ่ม สิ น ค้า หดตัว แรง ตามทิ ศ ทาง
เศรษฐกิจทีชะลอตัว และการลงทุน, การบริโภค ลดลง (สินค้าเชือเพลิง -37.3% สินค้าทุน
-25.1% อุปโภคบริโภค -9.7%)
โดยรวมทําให้เดือนนีเกินดุล 3,343.2 ล้านเหรียญ และทําให้ยอดส่งออกเฉลีย 7M63 หด
ตัว -7.7% & นําเข้าเฉลีย -14.4% ยังตําเทียบกับประมาณการส่งออก-นําเข้าปี 2563 ของ
ASPS คาด -10%,กรณี เ ลวร้า ยสุดคาด - . % และนํา เข้า คาด -14.7% ทํา ให้ ASPS
ลดลงถือเป็ นปั จจัยบวก
ประเมินว่า Downside ต่อการปรับลดคาดการณ์ GDP ปี

กลุ่มยานยนต์ เตรียมรอลุ้นผลบวกจากพลังรัฐ
จาก MATICHON ONLINE รายงานว่านายสุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม หลังลงพืนที จ. ระยอง ซึงเป็ นฐานการผลิตรถยนต์ ระหว่าง ครม. สัญจร
วันที – สิงหาคม
เตรียมนําเสนอ ครม. ออกมาตรการกระตุน้ ยอดขายรถยนต์
ในประเทศ ผ่านการลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผูซ้ ือรถยนต์ใหม่ แม้ยงั ไม่มี
รายละเอียดทีแน่ชดั เกียวกับมาตรการดังกล่าว แต่ก็มองเหมือนแสงแห่งความหวังสําหรับ
กลุ่ม ยานยนต์ หากพิ จ ารณาช่ ว งมาตรการรถยนต์คัน แรกในปี
พบว่ า ผลัก ดัน
ยอดขายรถยนต์ในประเทศเติบโตสูง % yoy อยู่ที . ล้านคัน และส่งให้ยอดผลิต
รถยนต์ขยายตัว % yoy ภาพดังกล่าวย่อมส่งผลต่อเนืองถึงผูผ้ ลิตชินส่วนรถยนต์ไทย
ตามการใช้กาํ ลังผลิตเพิมและทําให้เกิด Economies of scale
โดยรวมประเมินเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ในกลุ่มฯ หลัง SETAUTO ผ่านการปรับ
ฐานอย่างต่อเนืองติดลบ . % YTD มากกว่า SET Index ทีปรับตัวลง . % YTD จน
PBV เฉลียกลุ่มฯ ลงมาซือขายที . เท่า ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง ปี ที . เท่าราว
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SD ชอบ SAT (FV@B . ) จากสถานะการเงินเป็ น Net cash ราว พันล้านบาท ( .
บาทต่อหุน้ ) ประคองตัวให้ผ่านพ้นวิกฤติในครังนีได้ ขณะทีราคาตังแต่ตน้ ปี ปรับฐานมา
พอสมควรราว % YTD จน PBV ซือขายราว . เท่า ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง ปี ที
. เท่าราว SD
ยอดขาย/ส่งออกและผลิตรถยนต์รายปี

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET Index ให้ Earning Yield Gap ปี 2564 มากถึง 5%
SET Index เริมฟื นตัว หลังจากผลตอบแทนในเดือน ส.ค. (mtd) นี Underperform มาก
สุดติดอันดับ ใน ของตลาดหุน้ ทัวโลก ส่วนในมุม Valuation เริมเห็นความคุ้มค่ากับ
ความเสียงทีจะกลับเข้ าลงทุนในตลาดหุ้นไทย เนืองจาก SET Index ณ ปั จจุบัน มี
Market Earning Yield Gap ปี 2564 มากถึง 5% แปลว่า หากนักลงทุนย้ ายเงินลงทุน
จากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์เสียงมีโอกาสได้ ผลตอบแทนเพิมขึนถึง %
Market Earning Yield Gap ระดับปัจจุบัน อิง EPS64F ที่ 72.51 บาท/หุ้น
NOW

Market Earning Yield Gap
SET Index
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ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ในอีกมุมหนึงถ้ าคํานวณหาเป้ าหมายของดัชนีปี
แบบ Conservative ด้ วยวิธี
Market Earning Yield Gap ที ระดั บ . % (สู ง กว่ า ค่ า เฉลี ยในอดี ต . %) จได้
ผลลัพธ์แบ่งออกเป็ น กรณี
กรณีคงดอกเบีย (ดอกเบียนโยบาย . %) จะได้ P/E ทีระดับเหมาะสมในการซือขาย
เท่า เมือนํามาคูณกับ EPS64F ที . บาท/หุน้ จะได้เป้ าหมาย SET Index ณ สิน
ปี
ที
จุด
กรณีลดดอกเบีย (ดอกเบียนโยบาย . %) จะได้ P/E ทีระดับเหมาะสมในการซือขาย
. เท่า เมือนํามาคูณกับ EPS64F ที . บาท/หุน้ จะได้เป้ าหมาย SET Index ณ
สินปี
ที
จุด
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กรอบเป้าหมาย SET Index อิง EPS64F ที่ 72.51 บาท/หุ้น และใช้ Market
Earning Yield Gap ทีร่ ะดับ 4.50%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

สรุ ป คื อ Market Earning Yield ของ SET Index ณ ปั จ จุ บั น เปิ ดกว้า งจนอยู่ ใ นระดั บ
น่าสนใจลงทุน และหากดอกเบียนโยบายยืนในระดับตํานานมากเท่าไหร่ จะทําให้ระดับ
การซือขายบน P/E ของตลาดสูงขึนมากเท่านัน
ดังนันหากดัชนีย่อตัวลงน่าจะเป็ นโอกาสทีดีในการสะสมหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ง ส่วน
กลยุทธ์การลงทุนแนะนําหุ้นทีมีแนวโน้ มกําไรงวด 3Q63 โดดเด่น ด้ วยปั จจัยบวก
เฉพาะตัว และการเข้ าสู่ฤดูกาลของอุตสาหกรรม อย่าง SVI, TFG รวมถึงแนะนํา
เก็ ง กํ า ไรหุ้ น ที ปรั บ ฐานลงมาลึ ก และมี ปั จจั ย บวกหนุ น ระยะสั น อย่ า ง SAT
(รายละเอียดตามทีกล่าวไว้ ในหัวข้ อก่อนหน้ า)
Valuation หุ้น Toppicks วันนี้
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(24/08/2020)

หมายเหตุ

TFG

BUY

4.60

6.00

30.4%

12.44

3.21

SAT

BUY

11.00

12.90

17.3%

29.25

1.71

คาด Q3 เด่น จากราคาหมูไก่ฟืนตัว
ปั จจัยเฉพาะตัว + ราคา Laggard

SVI

BUY

3.68

3.80

3.3%

12.43

2.35

บาทอ่อ น + ปั จจัยเฉพาะตัว

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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