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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยทั้งในสหรัฐฯ และไทยน่าจะทรงตัวระดับต่ำต่อไปอีกนาน
ขณะที่ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด Downside ต่อเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจด
ทะเบียนมีน้อย เชื่อว่าจะหนุนให้เม็ดเงินค่อยๆ ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น และทำให้
SET Index ค่อยๆ ฟื้นตัว พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับ ส่วนหุ้น Top
Pick เลือก MCS, SAT และ AAV

เชื่อว่า SET Index น่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้น
การปรับเปลียนมุมมองเรืองอัตราเงินเฟ้อของ Fed มาเป็ นการกําหนดเป็ นช่วงเช่น +/- %
ถูกตีความว่า Fed น่าจะคงอัตราดอกเบียระดับตําไปอีกนาน ซึงสอดคล้องกับฝ่ ายวิจยั ที
เชื อว่ า อัต ราดอกเบี ยน่ า จะทรงตัว ระดับ ตํา โดยในส่ ว นของประเทศไทยคาดว่ า อัต รา
ดอกเบียนโยบายจะอยู่ที . – . % ต่อเนืองอย่างน้อย ปี ในอีกมุมหนึงฝ่ ายวิจยั ได้
รวบรวมตัวเลข GDP Growth ทีประกาศออกมาในงวดครึงแรกของปี
พบว่าหลาย
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย อยู่ในระดับทีดีกว่าประมาณการที IMF คาด สะท้อนให้เห็น
ภาพของ Downside ของประมาณการทีจํากัดมากๆ สําหรับกําไรสุทธิบริษัทจดทะเบียน
หลังประกาศงบ 2Q63 ฝ่ ายวิจยั ได้ปรับลดตัวเลขลงอีกครังหนึง ซึงน่าจะเป็ นการปรับครัง
สุดท้าย โดยตัวเลข EPS ปี
ทีออกมาอยู่ที . บาท/หุน้ เป็ น EPS ทีตําสุดนับจากปี
ส่วนปี
คาดว่าจะ EPS Growth จะอยู่ที % คิดเป็ น EPS ที . บาท/หุน้
ฝ่ ายวิจยั กําหนดเป้าหมาย PER ตลาด โดยให้ Market Earning Yield Gap อยู่ที . % จะ
จุด สินปี
โดยภาพรวมเชือว่า SET Index น่าจะ
ให้ค่า PER ที เท่า หรือ
ค่อยๆ ฟื นตัวขึน พอร์ตจําลองวันนีไม่มีปรับ เลือก MCS, SAT และ AAV เป็ น Top Pick
GDP 1H63 เทียบกับประมาณการ IMF ทั้งปี 2563
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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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Fed ส่งสัญญาณใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่อง…
ตลาดหุน้ โลกวานนีปรับเพิมขึนต่อ โดยมีแรงหนุนสําคัญจากดัชนีชีนําเศรษฐกิจทีออกมาก
ดีกว่าตลาดคาด .)จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) ของสหรัฐ
สัปดาห์ทีผ่านมาเพิมขึน . ล้านราย ตํากว่าสัปดาห์ก่อนทีเพิมขึน . ล้านราย 2.)
GDP สหรัฐงวด 2Q63 (รายงานครังที 2) หดตัว -31.7%qoq ดีกว่าการรายงานครังก่อนที
หดตัว -32.9%qoq
และทีสําคัญคือปั จจัยหนุนจากความคาดหวัง “Fed จะยังใช้นโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายอีกระยะหนึง” หลังจากเมือวานนี Fed มีมติปรับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ จากเดิมที
เคยกําหนดเป้าอัตราเงินเฟ้อที 2% (กําหนดแบบจุด: Point Target) เป็ นเป้าอัตราเงินเฟ้อ
เฉลียที 2%(กําหนดแบบค่าเฉลีย: Averages Target) ล่าสุด เงินเฟ้อสหรัฐเดือน ก.ค. อยู่
ที 1% ส่งผลให้ Fed สามารถคงอัตราดอกเบียในระดับตําได้ยาวนานขึน ฯลฯ
อัตราเงินเฟ้อสหรัฐ VS. Target เงินเฟ้อของ Fed

ทีมา: Bloomberg, ASPS

ผลต่อตลาดการเงินวานนีผันผวนสูง Bond Yield 10 ปี สหรัฐ, ทองคํา โดยในระยะยาว
ASPS เชื อว่ า Bond Yield จะมี แ นวโน้ม ลดลง จากดอกเบี ยที ทรงตัว ตํานานขึน (อาจ
รวมถึง มาตรการอืนๆ เช่น QE ทีนานขึนด้วย) และ Dollar Index จะมีแนวโน้มอ่อนค่า
สัป ดาห์ห น้า ประเด็ น สํา คัญ (Week ahead) ต่ า งประเทศ คื อ ติ ด ตามรายงานตัว เลข
เศรษฐกิจทัวโลก คือ ก.ย. รายงาน PMI ภาคการผลิต เดือน ส.ค. ของ จีน, ยุโรป, สหรัฐ
ฯลฯ Consens คาดจะออกมาทรงตัว หรือชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยในบาง
ประเทศ ก.ย. ติดตาม Nonfarm Payrolls ของสหรัฐ ตลาดคาดเพิมขึน . ล้านราย
และอัตราการว่างงาน ในเดือนเดียวกันคาด ลดลงมาอยู่ที . % จาก . % ในเดือ ก.ค.

Downside การปรับลด World GDP ปี 2563 ค่อยๆ จำกัด และ
บางประเทศเริ่มเห็น การปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ขึ้น
ตลอดเดื อ น ส.ค. หลายประเทศทัวโลกรายงาน GDP 2Q63 ออกมาพบว่ า เป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ เกือบทุกประเทศ (สหรัฐ, ญีปุ่ น, ยุโรป,ไทย, มาเลยเซีย ฯลฯ) GDP
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หดตัวแรง Double Digit เฉลียๆ - %yoy ซึงเป็ นไปตามทีตลาดคาดอยู่แล้วว่างวด 2Q63
จะเป็ น Bottom ของปี แต่ เ ป็ น ที สัง เกตุว่ า มี บ างประเทศที GDP งวด Q สามารถ
ขยายตัว เป็ น บวกได้ คื อ จี น , เวี ย ดนาม(ดัง รู ป ) เพราะทัง ประเทศสามารถควบคุม
Covid-19 ได้ดแี ละผ่อนกคลาย Lockdown เร็วกว่าประเทศอืน
GDP Growth งวด1Q-2Q63 ในหลายประเทศทั่วโลก

ทีมา: Bloomberg, ASPS

ASPS พิจารณา GDP 1H63 ของทุกประเทศเทียบกับคาดการณ์ GDP Growth ปี
อิ ง จากคาดการณ์ข องกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ(IMF) รอบล่ า สุด เดื อ น ก.ค.
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ (ดังตาราง)
 ประเทศที GDP 1H63 สูงกว่าประมาณการ IMF : เช่น สหรัฐ, ยุโรป, เกาหลีใต้,
ไต้หวัน (32.5% ของ GDP โลก)
 ประเทศที GDP 1H63 ตํากว่า ประมาณการ IMF: เช่น จีน, เวียดนาม, ฮ่องกง,
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิ ลิปปิ นส์, อังกฤษ (ราว . % ของ GDP โลก)
GDP 1H63 เทียบกับประมาณการ IMF ทั้งปี 2563

ทีมา: Bloomberg, IMF ก.ค.

โดย ASPS ประเมิ น ว่า Downside การปรับลด World GDP ปี 2563 เริมจํา กัด ในการ
ปรับลง ซึงจะต้องติดตามรายงาน World GDP Outlook ของ IMF ในเดือน ต.ค.จะเป็ น
อย่างไร แต่เบืองต้นประเมินว่าเห็นหลายสัญญาณบวก ตังแต่ .ดัชนีชีนําเศรษฐกิจโลก
ฟื นตัวชัดเจนในงวด Q63 สะท้อนจาก PMI ภาคการผลิต และ PMI ภาคบริการของโลก
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เดื อ น ก.ค. ขยั บ ขึ นมาเกื อ บเท่ า ก่ อ นเกิ ด Covid-19 .ทั วโลกเดิ น หน้า ผ่ อ นคลาย
Lockdown อย่างต่อเนืองในช่วง Q จากความมันใจเรืองพัฒนาการ Vaccine ฯลฯ
แม้อาจจะมีบางประเทศทีมีความเสียงอาจถูกปรับลดคาดการณ์ GDP ลง คือประเทศทีมี
การ Lockdown รอบที เพราะยังไม่ได้รวมในประมาณการของ IMF รอบล่าสุด เดือน
ก.ค. แต่ บ างประเทศที มี ก ารควบคุ ม Covid-19 ได้ดี และไม่ มี ก าร Lockdown เพิ ม
เศรษฐกิ จฟื นเร็วมี โอกาสถูกปรับ Outlook มุมมองเศรษฐกิ จดีขึน เช่น จี น เริมมี สาํ นัก
ขึนมา
เศรษฐกิจต่างประเทศ คือ Fitch Rating ปรับเพิมคาดการณ์ GDP Growth ปี
อยู่ที . % จากเดิมคาด . %yoy ถือเป็ นสัญญาณทีดีตอ่ ตลาดหุน้

พลังรัฐ สาดส่องไปที่กลุ่มยานยนต์
จาก Website ฐานเศรษฐกิ จ และกรุ ง เทพธุ ร กิ จ รายงานว่ า นายสุริ ย ะ จึ ง รุ ่ ง เรื อ งกิ จ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมฟื น “โครงการรถเก่าแลกรถใหม่” โดยนํารถ
เก่าทีมีอายุการใช้งานมากกว่า ปี ขึนไป มาเปลียนเป็ นรถยนต์ใหม่ ซึงอาจเป็ นรถยนต์
ไฟฟ้า แต่เนืองจากรถยนต์ไฟฟ้า ทังทีเป็ น BEV (ใช้ไฟฟ้า %) และ รถยนต์ไฮบริด มี
ราคาค่อนข้างสูง จึงมีความเป็ นไปได้ทีจะเห็นมาตรการกระตุน้ ครอบคลุมถึง รถยนต์ทีเป็ น
โปรดัก ส์แ ชมเปี ยนของไทย อย่ า งรถกระบะ และ Eco car ผ่ า นการให้สิ ท ธิ ใ นการหัก
ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่เกิน แสนบาทต่อคัน หรืออาจให้
คูปองส่วนลดในการซือรถยนต์ใหม่ แม้ยงั ไม่มีขอ้ สรุปชัดเจนเกียวกับมาตรการดังกล่าว แต่
หากได้รบั อนุมตั ิ คาดเป็ นปั จจัยกระตุน้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วง Q – ปี
พิจารณาจาก ณ สิน ก.ค. ข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก พบว่ามีรถยนต์นงส่
ั วนบุคคลทีมี
อายุตงแต่
ั
ปี ขึนไป ประมาณ . ล้านคัน กอปรกับเมือนําช่วงมาตรการรถยนต์คนั
แรกในปี
พบว่าผลักดันยอดขายรถยนต์ในประเทศเติบโตสูง % yoy อยู่ที .
ล้า นคัน และส่ง ให้ยอดผลิ ตรถยนต์ขยายตัว % yoy ภาพรวมย่ อ มส่งผลต่อ เนืองถึง
ผูผ้ ลิตชินส่วนรถยนต์ไทย ตามการใช้กาํ ลังผลิตเพิมและทําให้เกิด Economies of scale
โดยรวมมองเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ในกลุ่มฯ หลัง SETAUTO ผ่านการปรับฐาน
อย่างต่อเนืองติดลบ % YTD จน PBV เฉลียกลุ่มฯ ลงมาซือขายทีราว . เท่า ตํากว่า
ค่าเฉลียย้อนหลัง ปี ที . เท่าราว SD ทําให้มีโอกาสได้รบั แรงกระตุน้ เมือมี ปัจจัย
จุด ในเดือน ต.ค. สู่
หนุน โดยช่วงโครงการรถยนต์คนั แรก SETAUTO เร่งตัวขึนจาก
ระดับ
จุด ในช่วง มี.ค. แนะนํา SAT (FVปี
@B . ) จุดเด่นจากสถานะ
การเงินเป็ น Net cash ราว พันล้านบาท ( . บาทต่อหุน้ ) ประคองตัวให้ผ่านพ้น
วิ กฤติ ใ นครังนี ได้ ด้า นการดํา เนิ น งานเริมเห็ น สัญ ญาณฟื นตัว จากการใช้กาํ ลังผลิ ตที
เพิมขึน ตามยอดผลิตรถยนต์ไทยทีมีสัญญาณการฟื นตัว MoM ติดต่อกันเป็ นเดือนที
ขณะที ราคาหุ้น ยัง Laggard กลุ่ม ฯ ลดลง % YTD (VS SET Index ลบ % YTD)
รวมถึง PBV ซือขายราว . เท่า ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง ปี ที . เท่าราว . SD
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EPS63F ต่ำสุดรอบ 11 ปี แต่ก็ปิด Downside
ภาพรวมกําไรบริษัทจดทะเบียนงวด Q พบว่า บริษัทจดทะเบียนมีกําไรสุทธิงวด
2Q อยู่ที . แสนล้ านบาท (ลดลง %YoY) และเป็ นไตรมาส ทีมีกําไรสุทธิ
ตําสุ ดในรอบ ปี ขณะทีภาพรวมช่วง H มีกาํ ไรสุทธิ ทังสิน . แสนล้านบาท
(ลดลง %YoY)
ทําให้ฝ่ายวิจยั ฯ ปรับประมาณการกําไรปี
ลงอยู่ที . แสนล้านบาท (ลดลง 36%
เมือเทียบกับปี ก่อนหน้า) และคิดเป็ น EPS63F ทีระดับ 56.65 บาท/หุ้น ซึงถือว่าตําสุด
ในรอบ ปี (ตังแต่ปี
) ดังรูปด้านล่าง
EPS ของ SET Index รายปีตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

อย่างไรก็ตามความกังวล COVID- มีแนวโน้มผ่อนคลายลงเรือยๆ จากจํานวนผูต้ ิดเชือ
รายใหม่ (New Case) และจํานวนผูเ้ สียชีวิต(New death) ทัวโลกเห็นสัญญาณลดลง และ
ความคืบหน้าวัคซีนและยารักษาโรคทีใกล้เข้าสู่เส้นชัย บวกกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ
กับจีนมีความคืบหน้าเป็ นไปทิศทางบวกมากขึน ทําให้ สภาพคล่องสวนเกินทีล้ นระบบ
อยู่ในตอนนี (เงินฝากในระบบทีเร่งตัวขึนเร็วจนสูงกว่าระดับ Market Cap ของ SET
Index) มีโอกาสไหลเข้ าสู่สินทรัพย์เสียง(Risk Asset) มากขึน โดยเฉพาะตลาดหุ้น
ไทยที Laggard กว่าตลาดหุ้นอืนๆ มาก

แนะลงทุนง่ายๆ ตามพอร์ตจำลอง ASPS ยังชอบ AAV,SAT,MCS
ฝ่ ายวิจยั ประเมินกรอบเป้าหมาย SET ปี
ไว้ที
จุด ด้วยปั จจัยสนับสนุน
ตามหัวข้อก่อนหน้า จึงถือเป็ นโอกาสทีดีในการสะสมหุน้ พืนฐานแข็งแกร่งในช่วงนี
หนึ งในกลยุทธ์ทีทําได้ ง่ายสําหรั บลูกค้ า ASPS คือ เลือกลงทุนอ้ างอิงตามพอร์ต
จําลอง ASPS ทีมีการอัพเดทหุ้นเข้ า/ออก อย่างสมําเสมอในบทวิเคราะห์ Market
Talk
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ล่ า สุด พอร์ต จํา ลอง ASPS ให้น าหนั
ํ ก การลงทุน หลัก ๆ ในหุ้น ที มี ปั จ จัย บวกเฉพาะตัว
(Positive Factor) สูงถึง 55% ประกอบด้วย CPF, TFG, CRC, AAV, STGT และ SAT, หุน้
ปั น ผ ล สู ง (High Dividend) 35% คื อ INTUCH, MCS, DCC แ ล ะ หุ้ น ผั น ผ ว น ตํ า
(Defensive) 10% โดยวานนี หุ้นส่ วนใหญ่ ทีฝ่ ายวิจัยแนะนํ าปรั บตัวขึนได้ ร้อนแรง
กว่าตลาดมาก (ดังตารางทางด้านล่าง)
สัดส่วนหุ้นในพอร์ตจำลองและผลตอบแทนวานนี้

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ขณะที ภาพรวมพอร์ ต จํ า ลองของฝ่ ายวิ จั ย ASPS ยั ง ทํา ผลตอบแทนได้ ดี อ ย่ า ง
สมําเสมอ และ Outperform ตลาด โดยมีผลตอบแทนสูงถึง . % (ytd) ขณะที SET
Index ลดลง . %
สัดส่วนหุ้นในพอร์ตจำลองและผลตอบแทนวานนี้

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ดังนั นหากนั กลงทุนติดตามบทวิเคราะห์ Market Talk มาอย่างสมําเสมอ น่ าจะได้
ผลตอบแทนทีดีตามสมควร ส่ วนวั นนี หุ้น Toppick แนะนํ า MCS(FV64@B18.6) ,
AAV(FV64@B2.7) แ ล ะ SAT(FV64@B13.4) !!! Fair Value ปี
เ ป็ น ก า ร
ประมาณการ์ในเบืองต้ น อาจมาการปรับเปลียนได้ !!!

Research Division

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

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

