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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ประเมินว่าระดับความเสี่ยงสำหรับตลาดหุ้นไทยลดต่ำลง โดยส่วนใหญ่เชื่อ
ว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดของทั้ง GDP Growth และกำไรบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมี
ข่าวดีเรื่องวัคซีน Covid-19 เข้ามาต่อเนื่อง แนะนำทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี
เข้าพอร์ต ส่วนพอร์ตจำลอง วันนิ้ไม่มีปรับ พร้อมเลือก STGT, MCS และ
AAV เป็นหุ้น Top Pick

เศรษฐกิจ - กำไร บจ. ผ่านจุดต่ำสุด เหลือแค่ การเมืองที่ยังกังวล
ระดับความเสียงตลาดหุน้ ไทยลดลงไปมาก หลังการประกาศ GDP และ ผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียนในงวด 2Q63 ผ่านไป พร้อมกับความเชือทีตรงกันของหลายฝ่ ายว่าเรา
ได้ผ่านจุดตําสุดทัง เรืองไปแล้ว ส่วนประเด็นเรือง Covid-19 แม้จาํ นวนผูต้ ิดเชือทัวโลก
จะยังอยู่ระดับสูง แต่ดว้ ยมาตรการควบคุมของแต่ละประเทศทีมี ประสิทธิ ภาพมากขึน
ประกอบกับกรอบเวลาเรืองวัคซีนทีเข้าใกล้เส้นชัยมากขึนตามลําดับ ก็น่าจะทําให้ความ
เสียงในเรืองนีลดลงไปเช่นกัน หากจะยังเหลือปั จจัยทีสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนได้
อยู่ ก็ น่ า จะเป็ น เรืองทางการเมื อ ง ซึงในมุม ของฝ่ ายวิ จัย เห็ น ว่ า สถานการณ์แ วดล้อ ม
ปั จจุบนั ยังคาดการณ์ถึงแนวโน้มได้ยาก แต่ก็ยงั มีขอ้ ดีระดับหนึงตรงทียังไม่เห็นสัญญาณ
ความรุ นแรง ภายใต้องค์ประกอบดังกล่าวทําให้ฝ่ายวิจัยเห็นว่าระดับความเสียงสําหรับ
การลงทุนในตลาดหุน้ ไทยลดตําลง ซึงเป็ นไปได้ทีจะเห็นการไหลของเม็ดเงินลงทุนทีเป็ น
สภาพคล่องส่วนเกินพักอยู่ทีเงินฝากหรือ Money Market ค่อยๆ เคลือนย้ายเข้าสูต่ ลาดหุน้
อันจะเป็ นปั จจัยทีขับเคลือนราคาหุน้ กลยุทธ์ช่วงนีแนะนําให้ทยอยสะสมหุน้ พืนฐานดีเข้า
พอร์ต ส่วนพอร์ตจําลองวันนีไม่มีการปรับ หุน้ Top Pick เลือก STGT, MCS และ AAV
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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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ประเด็นบวกด้านเศรษฐกิจ หนุนตลาดหุ้นโลก
ช่วงกลางคืนของเมือวานนี เกิดเหตุความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีน คือ ช่วงกลางคืน
ฝั งจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจํานวน 4 ลูกในทะเลจีนใต้ เพือตอบโต้สหรัฐทีส่งเครืองบินสอด
แนมลําเขตห้ามบินของจีน ส่งผลให้สหรัฐมีคาํ สังควําบาตรบริษัท บริษัท และจํากัด
Visa เจ้า หน้า ทีจี น อย่ า งไรก็ ตามดูเ หมื อ นว่า สิ น ทรัพ ย์ป ลอดภัย (Safe Haven) ไม่
ตอบสนองทางบวกเห็นได้จากราคาทองคํา ทีแกว่งตัวลดลง . % และเชือว่าตลาดหุน้
ได้มองข้ามปั จจัยลบดังกล่าว เห็นได้จาก Fund Flow ไหลเข้าไปสู่สินทรัพย์เสียง (Risk
Asset) สะท้อนจากจากตลาดหุน้ โลกเมือวานนีปรับเพิมขึน ทังในสหรัฐ ดัชนี Dow Jones
เพิมขึน . %, S&P
เพิมขึนอีก % และ NASDAQ เพิมขึน . % ทําระดับสูงสุดใน
ประวัติ ก ารณ์ (All-Time High), ตลาดหุ้น ยุโ รป + % โดยปั จ จัย บวกหนุน เนื องจาก
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจทีฟื นตัว และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจชุดใหม่ ดังนี
 ยุโรป: เยอรมนีขยายมาตรการอุดหนุนแรงงานออกไปอีก จากเดิมทีจะ
ครบกําหนดเดือน มี.ค. 2564 ไปเป็ น ธ.ค.
 สหรัฐ: ดัชนี ชีนําเศรษฐกิ จส่งสัญญาณฟื นตัวต่อ โดยยอดการสังซือ
สินค้าคงทน (Durable goods orders) ขยายตัวต่อเนืองเป็ นเดือนที 3
ที . %mom สูงกว่าตลาดคาด 4.3% และสูงกว่าเดือนก่อนที 7.7%
สะท้อนถึงเศรษฐกิจทีฟื นตัว
ส่วนราคานํามันดิบโลก ขึนมาทําระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน โดยแรงหนุนหลักยังคงมา
จากฝั ง Supply ทีลดลง จากพายุเฮอริเคน Laura เคลือนตัวผ่านอ่าวเม็กซิโก ทําให้มีการ
Shutdown แท่นขุดเจาะนํามันในอ่าวราว % ซึงคิดกําลังการผลิตนํามันบริเวณนันราว
ล้านบาณ์เรล หรือ % ของ Supply นํามันทัวโลก โดยราคานํามันดิบทีทรงตัวสูง เป็ น
Sentiment บวกต่อหุน้ นํามัน แต่ราคาหุน้ ในช่วงทีผ่านมาเพิมขึนไปแล้วจนเหลือ Upside
ค่อนข้างจํากัด ดังนันช่วงสันจึงแนะนําหาจังหวะขายทํา กําไรสําหรับ PTTEP (Switch:
FV@B ) แต่ถา้ จะเข้าลงทุน แนะนํา PTT (Buy: FV@B ) โดยให้ซือเมือราคาอ่อนตัว

รอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้ามาช่วยสร้าง Sentiment บวก
ในประเทศช่วงนีตลาดยังคงให้นาหนั
ํ กรายงานสถานการณ์ Covid-19 ในไทยรายวัน (หาก
นับตังแต่มีประเด็นพบซากเชือในวันที ส.ค. ไทยไม่พบผูต้ ิดเชือมาแล้ว สัปดาห์) และ
ประเด็นการเมืองในประเทศยังคงต้องติดตามต่อ ส่วนปั จจัยบวกทีตลาดรอ คือ “มาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจในช่วง 2H63 เพิมเติม” โดยใน Market Talk เมือวานนี ASPS รวบรวม
สรุปมาตรการกระตุน้ ของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ทีอนุมตั ิออกมาแล้วตังแต่ ส.ค.- ปั จจุบนั
และเชือมันว่าจะมีการผลักดันออกมาเพิมอีกในเดือน ก.ย.-ต.ค. เพราะเห็นได้จาก
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1. งาน Thailand Focus 2020 เมือวานนี รัฐมนตรีคลังเผย Outlook แผนเรียก
ความมันใจนักลงทุนต่างชาติ อาทิ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน, โครงการ EEC และสร้างงานให้ภาคเอกชน ออกมาตรการ
ช่วยเหลือกลุม่ เปราะบางและ SMEs มุ่งเน้นมาตรการสร้างงานเด็กจบใหม่
2. กระแสการเร่งรัดจากภาคเอกชนทีมีขอ้ เสนอและเร่งรัฐบาลออกมาตรการกระตุน้
ภาคท่ อ งเที ยว : วัน นี 27 ส.ค. รมว.ท่ อ งเที ยวและกี ฬ ามี ก ํา หนดการหารื อ ร่ว มกับ 5
กระทรวง ต่ า งประเทศ,สาธารณสุข , คมนาคม, มหาดไทย เพื อพิ จ ารณาการเปิ ด ให้
นักท่องเทียวต่างชาติเดินทางเข้ามาเทียวในไทยตังแต่วนั ที 1 ต.ค. Sentiment บวกต่อ หุน้
สายการบิน AAV(FV@B2.06) และเห็นสัญญาณบวกต่อธุรกิจ ทังความคืบหน้าวัคซีนทัว
โลก, โครงสร้างการแข่งขันทีลดลง หลังล่าสุด THAI ยุบไทย สมายล์
ยานยนต์ : ข้อเสนอการลดหย่อนภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาให้กบั ผูซ้ ือรถยนต์ใหม่ , คูปอง
ส่วนลด คือ นํารถเก่ามาแลกเพือ ซือรถใหม่ บวกต่อ SAT (FV@B12.9) โดยสถานะการ
เงินเป็ น Net cash ราว 2 พันล้านบาทราคาตังแต่ตน้ ปี ปรับฐานมาพอสมควรราว 30%
YTD จน PBV ซือขายราว 0.6 เท่า ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 5 ปี
การบริ โ ภคครั ว เรื อ น อาทิ มาตรการช็ อ ปช่ ว ยชาติ , ชิ ม ช็ อ ปใช้ ดี ต่ อ หุ้ น ค้ า ปลี ก
CRC(FV@B33.5)

KEX ซึ่ง VGI ถือหุ้น 23% ยื่นไฟลิ่งเตรียม IPO ช่วยหนุนราคา VGI
ฝ่ ายวิจยั มองเป็ น Sentiment เชิงบวก หนุนราคาหุน้ VGI วิงชนซีลลิงวานนี การเข้าตลาด
ของ KEX ถือเป็ นประเด็นทีตลาดรอคอยมานานและจะเป็ นแรงขับเคลือนสําคัญในการ
ขยายธุรกิจของ KEX รวมถึงผูถ้ ือหุน้ อย่าง VGI โดย KEX เป็ นผูใ้ ห้บริการจัดส่งพัสดุครบ
วงจรครอบคลุมทัวประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับ เป็ นรองเพียงไปรษณียไ์ ทย
มีผลประกอบการเติบโตโดดเด่นต่อเนืองสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce
โดย ปี
มีกาํ ไร , ล้านบาท เติบโต . % YoY ปี
มีกาํ ไร , ล้านบาท
ล้านบาท เติบโต . % YoY ทังนี KEX มี
เติบโต . % YoY และ H มีกาํ ไร
แผนนําเงินทีได้จากการขายหุน้ IPO มาขยายธุรกิจ เช่น การเช่าพืนทีเพือเพิมจํานวนศูนย์
คัดแยกพัสดุ จุดให้บริการ และศูนย์กระจายพัสดุแห่งใหม่ รวมถึงการซือและติดตังอุปกรณ์
ทีใช้ในการประกอบกิจการ เพือตอบสนองความต้องการของการบริการจัดส่งพัสดุด่วนที
เพิ มขึน เราประเมิ น ว่า KEX จะได้เ งิ น จากการ IPO ครังนี ไม่ ต ากว่
ํ า หมื นล้า นบาท
ภายหลังการขายหุน้ IPO เสร็จสิน VGI จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน KEX ลดลง จาก %
เป็ น . % อย่างไรก็ตามเชือว่า VGI ยังคงรับรูส้ ว่ นแบ่งกําไรจาก KEX ในฐานะบริษัทร่วม
และมีส่วนแบ่งกําไรจาก KEX ทีเติบโตสูง เอาชนะ dilution effect ได้ รวมถึงการต่อยอด
Synergy ร่วมกัน
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เราคงคําแนะนํา ซือ VGI ประเมินราคาเหมาะสม . บาท คาดผลประกอบการ
ใน Q / (ก.ค.-ก.ย.) จะได้ เห็นการฟื นตัวจากอัตราการใช้ สือทีเพิมขึนมาอยู่ที
- % จากไตรมาสก่ อนทีทําได้ เพียงราว % ส่ วนธุรกิจบริการดิจิทัลฟื นตัวดี
จากการกลับมาเดินทางและใช้ จ่ายผ่านบัตรแรบบิท คาดกําไรปี / เท่ากับ
ล้ านบาท ลดลง % YoY และกลับมาเติบโต % YoY ในปี /

Thailand Focus 2020 มาได้ถูกจังหวะ แนะ STGT, AAV, MCS
งาน Thailand Focus
เชิญผูล้ งทุนสถาบันจากทัวโลกรับฟั งข้อมูลระหว่าง ส.ค. ในรู ปแบบ Virtual Conference ครังแรก โดยมีผูบ้ ริหารระดับสูง บจ.ร่วมให้
ข้อมูลความแข็งแกร่งของธุรกิจ พร้อมกลับมาเติบโต หลัง COVID-19 ผ่อนคลาย
ถื อว่ามาได้ถูกจังหวะ ทีช่วยเพิมความ
ฝ่ ายวิจัยฯ เชือว่าในงาน Thailand Focus
เชือมันให้กบั นักลงทุนต่างชาติ ให้กลับมาสนใจตลาดหุน้ ไทยมากขึน ด้วย เหตุผล ดังนี
 ต่างชาติถือครองหุ้นไทยตําสุดเป็ นประวัติการณ์ ปั จจุบนั ต่างชาติขายสุทธิ
หุน้ ไทยกว่า . แสนล้านบาท (ytd) จนมีสดั ส่วนการถือครองหุน้ ไทยทังโดยตรง
และผ่าน NVDR อยู่ที . % ซึงอยู่ระดับตําสุดเป็ นประวัติการณ์
สัดส่วนการถือครองหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ
ั วนการถือครองหุน
สดส่
้ ไทยของน ักลงทุนต่างชาติ
% NVDR

% Foreign Actual Holding
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ทีม่ า : ฝ่ ายวิจยั

Foreign Actual

-

NVDR (rhs)

As of July 29, 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

 ช่ ว งงาน Thailand Focus 2020 นี SET Index ถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ ตําสุ ด ใน
รอบ ปี เมื อเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาที มี ก ารจั ด งาน Thailand Focus ในอดี ต
นับตังแต่ปี
เป็ นต้นมา
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เปรียบเทียบผลตอบแทนและดัชนี SET Index ในอดีตช่วงจัด Thailand Focus
SET Index วันจบงาน

Year

Thailand Focus

2011

1050.67

2012

1227.48

2013

1294.3

2014

1561.63

2015

1333.57

2016

1521.48

2017

1613.34

2018

1720.43

2019

1639.14

ปั จ จุบัน

1322.55

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
SET Index ปัจจุบนั อยูต่ าสุ
ํ ดในรอบ ปี ในช่วงจัดงาน Thailand Focus

 ผลตอบแทนของหุ้ น บริ ษัท ทีร่ ว มให้ ข้ อมู ล ในวั น เปิ ดงาน Thailand
Focus
พบว่า มีผลตอบแทนเฉลียในวันแรกของการเปิ ดงาน สูงถึง . 9%
Outperform กว่าภาพรวมตลาด หรือ SET Index ทีปรับตัวเพิมขึน . จุด หรือ
0.5%
ผลตอบแทน 1 วันของ 53 บริษัทที่อยู่ใน Thailand Focus
Stock
VGI

1D Return

Stock

1D Return

14.29% TU

Stock

1D Return

Stock

1D Return

Stock

1D Return

1.39% BJC

0.66% ERW

0.00% CHG

-0.76%

SAWAD

9.77% ORI

1.35% CHAYO

0.61% GLOBAL

0.00% BDMS

-0.98%

MC

7.03% OSP

1.27% WHA

0.61% IRPC

0.00% BCH

-1.29%

AMATA

4.62% TQM

1.25% TOP

0.58% KBANK

0.00% MEGA

-1.32%

RBF

4.04% COM7

1.23% KTB

0.52% PTTEP

0.00% INTUCH

-1.35%

MTC

3.59% EA

1.14% MINT

0.45% PTTEGC

0.00% SCC

-1.40%

JWD

3.40% TMB

1.08% AOT

0.00% TOA

0.00% GFPT

-1.49%

2.99% CPN

1.07% CPALL

0.00% ADVANC

-0.27% AAV

-2.04%

BTS

2.88% SCB

1.05% CRC

0.00% IVL

-0.41% CENTEL

-2.80%

BANPU

2.68% CPF

0.75% DTAC

0.00% HMPRO

-0.65%

STA

1.96% DOHOME

0.75% EGCO

0.00% PTT

-0.67%

TRUE

Average

1.09%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
*มีหนุ้ ทีปรับตัวลงเพียง

บริษัทเท่านัน

สรุ ปคืองาน Thailand Focus 2020 ถือเป็ นจังหวะดี ทีช่วยเรียกความเชือมันให้ กับ
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ หลั ง ในช่ ว งทีประเทศเผชิ ญ กั บวิ ก ฤติ COVID-19 แต่ ส ามารถ
รับมือได้ เป็ นอย่างดี โดยฝ่ ายวิจัยคาดว่า SET Index วันนียังยืนได้ ในกรอบ 1310 –
1335 จุด
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ส่วนกลยุทธ์การลงทุนวันนีแนะนําสะสมหุ้นทีมีแนวโน้ มกําไรช่วง 2H63 แข็งแกร่ง
อย่าง STGT, AAV และ MCS ซึงมีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
MCS(FV @ 17.70) แม้ MCS จะ XD วันนี อย่างไรก็ตามปั จจัยทางพืนฐานช่วงครึงหลัง
ของปี ยงั หนุนให้ MCS เติบโตต่อเนืองได้ คาดจะเซ็นสัญญาเพิมขึนต่อเนืองอีก 6 โครงการ
จาก 1H63 ทีคว้างานแล้วกว่า 2.3 หมืนตัน อีกทังเตรียมส่งมอบงานใหญ่ High Margin
พร้อมกัน 2 โครงการ ได้แก่ Toranomon และ Azabudai คาดหนุน Backlog เพิมขึนจาก
ปั จ จุบัน ทีมี ง านรองรับ ถึ ง ปี 2565 แล้ว ที 8.5 หมื นตัน ซึงฝ่ ายวิ จัย ฯอยู่ร ะหว่า งทบทวน
ประมาณการขึนอีกครัง หากเซ็นสัญญางานใหม่อย่างเป็ นทางการ โดยราคาหุน้ ในปั จจุบนั
มี Upside สูงเกือบ 30% และคาดหวัง Div Yield สูงถึง 6%ต่อปี 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

