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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ภาพรวมของ SET Index เชื่อว่าน่าจะผันผวนอยู่เหนือระดับ 1300 จุด โดย
น่ า จะเห็ น แรงเก็ ง กำไรเข้ า มาในหุ ้ น กลุ ่ ม ที ่ ค าดว่ า น่ า จะได้ ป ระโยชน์ จ าก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ชัดเจนได้แก่ กลุ่มอสังหาฯ พอร์ตการลงทุน ให้
ขายทำกำไร SCC และ CPALL ย้ายเงินเข้าลงทุนใน AP, SVI และเก็งกำไรใน
NOBLE พร้อมเลือกทั้ง 3 บริษัทเป็น Top Pick

อสังหาฯ ค้าปลีก ตั้งตารอมาตรการกระตุ้น
หลัง Workshop นายกรัฐมนตรี พบนักธุรกิ จ สร้างความคาดหวังเชิงบวกว่า น่าจะเห็ น
มาตรการที ออกมาช่ ว ยกระตุ้น ในหลายอุ ต สาหกรรม ที ชัด เจนที สุด น่ า จะเป็ น กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ ซึงมีขอ้ เรียกร้องทีมีโอกาสได้รบั การตอบสนอง เช่น การผ่อนปรนเกณฑ์
LTV สําหรับการซือบ้านหลังที - ซึงประเมินว่าน่าจะดีต่อกลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียม และ
การขยายระดับราคาบ้านทีจะได้รบั สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนฯ – จดจํานอง จาก
ไม่เกิน ล้านบาท เป็ น ล้านบาท ซึงทัง เรืองน่าจะสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนียังมีมาตรการทีกลุ่มผูป้ ระกอบการค้าปลีกเรียกร้องและมี
โอกาสเกิดขึนได้แก่มาตรการ ช้อปช่วยชาติ ซึงเป็ นการดึงกลุม่ ทีมีกาํ ลังซือให้เข้ามาจับจ่าย
ใข้สอย น่าจะเป็ นผลดีต่อผูค้ า้ ปลีกทีจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับบนอย่าง CRC ส่วน
มาตรการ คนละครึง เริมเป็ นความเป็ นไปได้ทีอาจะไม่ให้มีการใช้จ่ายในร้านสะดวกซือ ซึง
เป็ น ผลเสี ย ต่ อ CPALL กลยุท ธ์ก ารลงทุน วัน นี แนะนํา ให้ ขายทํา กํา ไนหุ้น SCC และ
CPALL นําหนักรวม % ของพอร์ต พร้อมย้ายเงินเข้าลงทุนใน AP 10%, SVI 5% และให้
เก็งกําไรใน NOBLE 5% เลือกทัง บริษัท เป็ น Top Pick
รายละเอียด LTV สำหรับธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย

1,311.95
-3.93
50,337

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-2,007.95
-234.60
1,313.39
929.16
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

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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ราคาน้ำมันปรับลงแรง + ความกังวล Tech War กดดันตลาดหุ้น
ช่วงวันหยุดทีผ่านมาสินทรัพย์เสียง ตลาดหุน้ โลก ฯลฯ และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับฐานแรง
(ดังรูป) โดยมีปัจจัยกดดัน
ผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยง และ สินทรัพย์ปลอดภัย

ทีมา: ASPS รวบรวม

 ค ว าม กั ง ว ล Tech War ร ะ ห ว่ า ง ส ห รั ฐ -จี น ก ลั บ ม าอี ก ค รั ง ล่ า สุ ด
กระทรวงกลาโหมสหรัฐพิจ ารณาขึนบัญชี ด าํ บริษั ท SMIC ซึงผูผ้ ลิ ตชิป หรือ
Semiconductor อัน ดับ ของจี น (อัน ดับ ในเอเซี ย รองจากบริ ษั ท TSMC
บริษั ท ผู้ผลิ ตชิ ป สัญ ชาติ ไ ต้ห วัน ) ผลต่อ ไทย คื อ SVI บริษั ท รับ จ้างผลิ ต และ
ประกอบชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังยืนยันซือ (FV@B . ) และเป็ น ในหุน้ Top
picks ในวันนี โดย ASPS ประเมินไม่ได้รบั ผลกระทบเนืองจากมิได้ทาํ การค้ากับ
บริษัท SMIC ทีเป็ นประเด็นดังกล่าว และประเมินในระยะยาวเป็ นบวกคาดว่า
Tech war ทีร้อนแรงทําให้มีโอกาสทีจะเห็นบริษัทในจีนจะย้ายการผลิตออกจาก
จี น มาแถบเอเซี ย รวมถึ ง ไทยเพิมขึน เป็ น โอกาส SVI ซึงปั จ จุบัน พึงได้ลูกค้า
สัญชาติจีนราว รายแต่สดั ส่วนยังน้อย ปั จจุบนั ลูกค้าส่วนใหญ่ SVI อยู่ใน
แสกนดิ เ นเวี ย ราว %ของลู ก ค้า ทั งหมด ยุ โ รปราว %, สหรัฐ % 2.
แนวโน้มค่าเงินบาท/ดอลลาร์ยงั อยู่ในทิศทางอ่อนค่าราว . %Mtd อยู่ที .
บาท/ดอลลาร์
 ราคานํามัน ดิบ โลก โดยเฉพาะนํามัน ดูไ บปรับ ฐานแรงเช่น กัน นับตังแต่
ต้นเดือน-ปั จจุบนั (mtd) ลงมาราว . % ปั จจัยกดดันจากฝั ง Supply คือ กําลัง
การผลิตนํามันในอ่าวเม็กซิโกราว ล้านบาณ์เรล หรือ % ของ Supply นํามัน
ทัวโลกกลับมาปกติ หลังจากช่วงก่อนหน้ามีการ Shutdown จากผลกระทบพายุ
เฮอร์รเิ คน Laura และรายงานหลุมขุดเจาะในสหรัฐเริมเพิมขึนมาอยู่ที หลุม
(ระดับสูงสุดในรอบ สัปดาห์) ฝัง Demand ล่าสุด คือ ซาอุฯ ปรับลด... Arab
light ให้กับประเทศเอเซีย บ่งชีได้ว่า Demand นํามันยังไม่ฟ้นตัว และทีสําคัญ
คื อ Dollar Index แกว่ ง ตัว ในทิ ศ ทางแข็ ง ค่ า แรงราว 0.1%Mtd อยู่ที 93 จุ ด
โดยรวมราคานํามันดิบทีลดลง ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้ กลุ่มพลังงานที
ส่วนใหญ่ราคาเกินมุลค่าพืนฐานไปแล้ว ยกเว้น PTT(Buy: FV@B ) และ IVL
ทียังแนะนําซือ
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เริ่มเห็นเพือ่ นบ้านถูก Moody ปรับ Credit rating ลง ส่วนไทยรอลุ้น
กระแสการปรับลดอันดับความน่าเชือถือ(Credit Rating) เริมเห็นขึนมาต่อเนือง ล่าสุด
ช่ ว งหยุด สุด สัป ดาห์ ประเทศเพื อนบ้า น คื อ สปป.ลาว สถาบัน จัด อัน ดับ Rating คื อ
Moody’s ได้ปรับลด Rating ประเทศลง 2 ขันจาก B ลงมาอยู่ที Caa ระดับ Junk Bond
และเป็ นระดับความเสียงสูง (Substantial risks) (ดังตาราง) เหตุผลเนือง
1.) ปี
ค า ด จ ะ ข า ด ดุ ล ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ป็ น 6.7% ข อ ง GDP จ า ก
3.5% ของ GDP ปี 2563
2.) เงินทุนสํารองเหลือน้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญล่าสุด เหลือ 864 เหรียญ ซึงตํากว่า
ระดับหนีต่างประเทศทีราว 1.2 พันล้านเหรียญ
3.) ขาดวิธีการจัดหาเงินทีโปร่งใสและความไม่ชดั เจนในการทีภาระหนีทีครบกําหนด
ขณะทีไทย ASPS ประเมินยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ให้นาหนั
ํ กในช่วง ต.ค. – ธ.ค. ซึงจะ
เป็ นช่วงที Credit Rating Agency แต่ละแห่งเริมเผยแพร่การปรับปรุง Credit Rating โดย
ปั จจุบนั Moody มีมมุ มอง Credit Rating ที BBB+ ขณะที Outlookประเทศ ยังคงทีระดับ
(Stable)
ทังนีหากพิจารณาปั จจัยแวดล้อมของไทยถือว่ายังแข็งกร่งกว่าลาวมาก สังเกตุจาก
 ดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุล ล่าสุด เดือน ก.ค. ราว 5.6 หมืนเหรียญฯ และ Ytd
เกินดุลราว . หมืนเหรียญฯ
 ทุนสํารองระหว่างประเทศยังเพิมขึนอย่างต่อเนือง . แสนล้านเหรียญ ทําจุด
สูงเป็ นประวัติการณ์
แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทีปี
หดตัวแรงมากทีสุดในเอเซีย Consensus
คาดเฉลีย - . % และแนวโน้มการขาดดุลการคลังทีเพิมขึนจาก พรก. ล้านล้านบาท
และมีโอกาสกูม้ ากกว่านัน ทําให้ หนีสาธารณะของไทยมีโอกาสเกินเพดานที % แม้
ล่าสุดราว . % ของ GDP) ทําให้มีความเดสียงจะถูกปรับ Credit rating ลง
Credit Rating ของแต่ละประเทศ

ทีมา: ASPS รวบรวม
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อสังหาฯ มีเฮ...ลุ้นปลดล็อก LTV และขยับเกณฑ์ลดค่าโอนฯ & จดจำนอง
เมื อวั น ที ก.ย. ที ผ่ า นมา กลุ่ ม ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ พั ฒ นาที อยู่ อ าศั ย ได้เ ข้า พบ
นายกรัฐ มนตรี แ ละรมว. กลาโหม รวมถึ ง หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง เพื อหารื อ มาตรการ
ช่วยเหลือภาคธุรกิจอสังหาฯ สรุ ปได้ ประเด็น คือ ) ขอยกเลิกมาตรการ LTV หรือผ่อน
ปรนเพือให้ผซู้ ืออสังหาฯ หลังที และ ไม่ตอ้ งวางดาวน์ - % 2) ขอขยายเงือนไขการ
เข้ารับสิทธิพิเศษโครงการบ้าน BOI จากเดิมจะต้องสร้างบ้านไม่เกิน ล้านบาท เป็ น .
ล้านบาท ) ขยายเงือนไขการลดค่าธรรมเนียมการโอนฯ และจดจํานองในอัตรา . %
จากเดิ ม ที ให้สิ ท ธิ เ ฉพาะอสัง หาฯ ไม่ เ กิ น ล้า นบาท เป็ น ล้า นบาท ) ปรับ เกณฑ์
ํ า
ข้อจํากัดในด้านทีดิน จากเดิมกําหนดให้การสร้างบ้านเดียวจะต้องมีทีดินไม่ตากว่
ตารางวา เป็ น ตารางวา ส่วนบ้านแฝดจากเดิมกําหนดไม่ตากว่
ํ า ตารางวา เหลือ
ตารางวา ) ขอผ่อนผันการจัดทําการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) และ ) ผ่อน
คลายการจํากัดในด้านการซืออสังหาฯ ของชาวต่างชาติ อาทิเช่น เพิมจํานวนปี การออก
VISA หรือให้สิทธิการเช่าทีดินจาก ปี เป็ น ปี เป็ นต้น
ถือเป็ น Sentiment เชิงบวก และคาดสร้างแรงเก็งกําไรให้กบั หุน้ ในกลุ่มอสังหาฯ โดยฝ่ าย
วิจัยให้นาหนั
ํ ก มาตรการหลัก คือเรือง LTV และ การลดค่าธรรมเนี ยมโอนฯ และจด
จํา นอง โดยในส่ว น LTV นัน หากสามารถปลดล็อ ก หรือ ผ่ อ นปรนให้กับ ผู้ซืออสัง หาฯ
สําหรับบ้านหลังที และ น่าจะช่วยเพิมความต้องการซือทีอยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่ม
คอนโดฯ กลับมาระดับ - % เช่นเดียวกับการขยายเกณฑ์ลดค่าธรรมเนียมโอนฯ และ
จดจํา นอง จากเดิ ม ล้า นบาท เป็ น ล้า นบาท ย่ อ มส่ ง ผลดี ต่ อ กลุ่ ม ผู้ ซื อ และ
ผูป้ ระกอบการมากขึนจากเดิม เนืองจากพอร์ตสินค้าส่วนใหญ่ของผูป้ ระกอบการมีราคา
มากกว่า ล้านบาทขึนไป
เชือว่าหากมีมาตรการช่วยเหลือข้างต้น จะช่วยทําให้ Backlog รวมสิน Q63 ระดับ .
แสนล้านบาท (รวม JV 1.1 แสนล้านบาท) โดยเป็ นส่วนทีพร้อมส่งมอบ H63 เกื อบ
แสนล้านบาท และ ปี
กว่า หมืนล้านบาท สามารถโอนฯ ได้ง่ายขึน รวมถึงกระตุน้
ให้เกิดการระบายสต๊อกคงค้างของผูป้ ระกอบการทีมีอยู่เกือบ แสนล้านบาท (เป็ นสต๊อก
คอนโดฯ สร้างราว แสนล้านบาท) ทังนีจากปั จจัยหนุนต่อการลงทุนในหุน้ อสังหาฯ ฝ่ าย
วิ จัย เลื อ กหุ้น เด่ น ได้แ ก่ AP (FV@B7.70) จากจุด เด่ น ที มี พ อร์ต สิ น ค้า ทังแนวราบและ
คอนโดฯ ครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ ราคา และมี Backlog สู ง 4.6 หมื นล้า นบาท คาดผล
ประกอบการ H63 ยังมีแรงหนุนจากแนวราบและการโอนฯ คอนโดฯ ใหม่ ด้านราคามี
PER ซือขาย 5-6 เท่า และ Div Yield กว่า % นอกจากนียังแนะนําเก็งกําไร NOBLE (อ่าน
) จากแรงสนับสนุนของปั จจัยพืนฐานทีคาด
เพิมเติม NEWSPLUS ฉบับวันที ก.ย.
กําไร H63 จะฟื นตัวเด่นชัดจาก H63 ผลจากการส่งมอบ คอนโดฯ ใหม่ รวมถึงการเข้า
ถือหุน้ ของนักลงทุนรายใหญ่ ด้านราคาหุน้ ยัง Undervalue มี PER ซือขาย - เท่า และ
คาดเงินปั นผล H63 อย่างน้อย บาท ( H63 จ่ายไปแล้ว . บาท และทังปี ผูบ้ ริหาร
คาด - . บาทต่อหุน้ ) คิดเป็ น Div Yield ทังปี สงู กว่า %
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รายละเอียดมาตรการ LTV

ทีมา: ASPS รวบรวม

Valuation หุ้นอสังหาฯเด่น
Company Mkt. cap.
AP
QH
SC
LH
NOBLE*

Last Price
FairValue Upside PER 20F
(02/09/2020)

Div Yield 20F (%)
6.69

19.66

6.25

7.70

23.2%

5.68

24.00

2.24

2.68

19.8%

11.65

5.58

9.61

2.30

2.72

18.3%

5.92

6.42

8.50

15.6%

14.37

5.91

n.a.

2.72

ปั นผลงวด 1H63 1.1 บาท

87.83

7.35

6.30

13.80

n.a.

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
*NOBLE ใช้ขอ้ มูลในอดีต

คาดหวังมาตรการ ช็อบ ช่วย ชาติ ชอบ CRC
ความคืบหน้าเงือนไขมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ “โครงการคนละครึง” ล่าสุด ปรากฎว่า รัฐ
ฯกําหนดหลักการเบืองต้น คือ ให้สามารถใช้จ่ายได้วนั ละ 100 บาท โดยรัฐจะเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่ายให้ 50% และผูไ้ ด้รบั สิทธิ ออกเอง 50% เพือช่วยบรรเทาปั ญหาค่าครองชีพใน
ชีวิตประจําวัน แต่ลา่ สุดพบว่ารัฐฯดูจะเน้นทีผูป้ ระกอบการรายเล็ก-กลาง ทําให้หนุ้ ค้าปลีก
ส่ว นใหญ่ ทีเป็ นรายใหญ่ อาจไม่ ได้รับประโยชน์มากนัก โดยเฉพาะ CPALL ทีฝ่ ายวิ จัย
ประเมินได้ประโยชน์มากสุดหากเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม
ในกลุม่ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ฝ่ ายวิจยั เชือว่ามีโอกาสทีจะได้รบั แรงหนุนจากอีกมาตรการ
หนึงทียังต้องติดตาม คือ ช้อปช่วยชาติ ซึงล่าสุดสมาคมค้าปลีก มีการเสนอวงเงินใช้จ่ายที
5 หมืนบาท/คน และให้มีระยะเวลาใช้จ่าย 60 วัน เพือนํามาลดหย่อนภาษี เงินได้ โดยเชือ
ว่าหากมีมาตรการดังกล่าว จะสร้าง Sentiment บวกต่อการจับจ่ายในกลุ่มค้าปลีก ช่วยให้
ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) งวด H63 ฟิ นตัวจาก H63 (ลดลง yoy ในอัตราตําลง) โดย

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

ประเมิ น จะเป็ น อานิ ส งส์บ วกมากสุด ต่ อ CRC ที จํา หน่ า ยสิ น ค้า หลากหลาย + สาขา
ครอบคลุม ทังกลุ่มแฟชัน และฮาร์ดไลน์ ทังนี สําหรับภาพรวมการเข้าลงทุนกลุ่มค้าปลีก
จากราคาหุน้ ในกลุ่มฯบางส่วนทีปรับตัวเป็ นบวก YTD แล้ว จึงยังคงนําหนักลงทุน เท่า
ตลาด โดยการเข้ า ลงทุ น เน้ น หุ้ น ที ยั ง Laggard ได้ แ ก่ CPALL (FV@B75.5) CRC
(FV@B33.5 และ SPVI (FV@B3.4) ที Laggard COM7

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

