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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานเช้านี้ ดูไม่สดใส โดย SET Index น่าจะได้รับแรง
กดดันจากทั้ง Covid-19 ในเอเซียที่รุนแรงขึ้น บวกกับ สถานการณ์ทาง
การเมืองที่ร้อนแรง ทั้ง 2 เรื่องมีผลทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาสู่
ภาวะปกติได้ยากขึ้น วันนี้ให้ลดน้ำหนัก MCS และ SVI เพื่อทำกำไร และให้
ย้ายเงินเข้า CPF หุ้น Top Pick เลือก CPF และ STGT

การเมืองร้อน ... เศรษฐกิจละลาย
จํานวนผูต้ ิดเชือ Covid-19 ใหม่กลับขึนมาสร้างจุดสูงสุดใหม่ และทีสําคัญดูเหมื อนจุด
ศูนย์กลางการแพร่ระบาดได้ขยับเข้ามาอยู่ในเอเซีย ทําให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะทีมีความ
เสียงต่อการกลับมาระบาดในรอบที มากขึน ถื อเป็ นเรืองทีสร้างความกังวลให้กับนัก
ลงทุน เนืองจากจะมีผลทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาสู่ภาวะปกติได้ชา้ ลง อีกเรือง
หนึงทีต้องติดตามใกล้ชิดขึนได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศ ทีดูรอ้ นแรงมากขึน
ตามลําดับ โดยมี - เรืองทีอยู่ในความสนใจ ได้แก่ การจัดชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา การ
ดําเนินกระบวนการเพือแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นการเมืองภายในพรรคร่วมรัฐบาล
ทังนีฝ่ ายวิจัยประเมิน ว่าสถานการณ์แวดล้อมทางการเมื องดังกล่า ว ทําให้การดํา เนิ น
นโยบายเศรษฐกิจเพือฉุดให้พน้ จากภาวะถดถอย ทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั มีความยากลําบาก
มากขึน ส่วนผลกระทบต่อภาพรวมของ SET Index ถือได้ว่า สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้
ความเสียงสําหรับการลงทุนสูงขึน น่าจะมีผลทําให้นกั ลงทุนทีไม่ตอ้ งการรับความเสียงใน
ระดับนีชะลอการไหลเข้าสู่ตลาด กลยุทธ์การลงทุนวันนีให้ลดนําหนักหุน้ SVI และ MCS
ออกอย่างละ % และนําเงินเข้าลงทุนใน CPF ส่วน Top Pick เลือก CPF และ STGT
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ในแถบเอเชีย
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-7.62
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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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ผู้ติดเชื้อ Covid-19 กลับมาสร้าง New High เฉพาะอย่างยิ่งเอเชีย
สถานการณ์ COVID- ทัวโลกยังเป็ นประเด็นทีตลาดใหนําหนัก ล่าสุด รายงานผูต้ ิดเชือ
ใหม่ลา่ สุด ทําจุดสูงสุดใหม่ (New High)ที . แสนราย โดยประเทศทียังมีจาํ นวนผูต้ ิดเชือ
รายใหม่ในระดับสูง หลักๆกลับมาพุ่งจากประเทศในแถบเอเชีย อาทิ อินเดีย (พบผูต้ ิดเชือ
ใหม่ , ราย สูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 ที , ราย), ฟิ ลิปปิ นส์ (พบผูต้ ิดเชือใหม่
4, ราย สูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 ที , ราย), อินโดนีเซีย (พบผูต้ ิดเชือใหม่ ,737
ราย สูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 ที , ราย), เมียนมาร์ (พบผูต้ ิดเชือใหม่
ราย สูง
กว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 ที ราย) เป็ นต้น (ดังรูป) โดยรวมถือว่าประเทศแถบเอเซียผูต้ ิด
เชือรายใหม่ได้แซงอเมริกา และยุโรปไปแล้ว
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ในแถบเอเชีย

ทีมา: Bloomberg

ASPS ประเมินว่า ยอดผูต้ ิดเชือทัวโลกรายใหม่ทีกลับมาอยู่ในทิศทางขาขึนดังกล่าว คาด
ผลกระทบ
 Sentiment เชิงลบต่อหุน้ ในกลุ่มท่องเทียว-โรงแรม และสายการบิน แต่มีโอกาส
เป็ น Sentiment บวกต่ อ หุ้น ถุง มื อ ยาง เช่ น STGT และ STA แม้ย อดผู้ติ ด เชื อ
COVID- เร่งตัวขึนทําจุดสูงสุดใหม่ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย จะกดดัน
ต่อภาพรวมตลาดหุน้ แต่ยังมีหุน้ พืนฐานแข็งแกร่งทีได้ประโยชน์จากประเด็ น
ดังกล่าว แนะนําสะสมหุ้นผลิ ตถุง มื อ ยาง STGT ซึงวานนีราคาหุน้ ปรับ ตัว ขึน
เพียง . % ยัง Laggard กว่าหุน้ ถุงมื อยางในเอเชี ย อย่าง Supermax และ
Top Glove ที วานนี ปรั บ ตั ว ขึ นแรง % และ . % ตามลํา ดั บ ขณะที
Valuation ของ STGT มี PE63F ตําเพียง เท่า และคาดหวังการเติบโตของ
กําไรได้เกือบ
%
 ความต้องการบริโภค สินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะนํามันดิบ ล่าสุด เห็นได้จาก
รายงานประชุม OPEC+ เมือวานนี ได้ปรับลดคาดการณ์ Demand นํามันลงอีก
ครัง คือ คาดลดลงจากรอบทีแล้ว ลงราว . ล้านบาร์เรล/วัน ซึง ASPSยังคง
คาดราคานํามันดิบดูไบจะผันผวนในกรอบ - เหรียญฯ/บาร์เรลช่วงทีเหลือ
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ของปี โดยปั จ จุ บั น หุ้ น ในกลุ่ ม พลั ง งานที ยั ง แนะนํา ซื อมี เ พี ย ง PTT(Buy:
FV@B ) และ IVL
 ความเ ชื อ มั น คาดว่ า จะยั ง ทํา ให้ก าร Reopen ธุ ร กิ จ และเปิ ด ประเทศให้
ต่างชาติเข้าประเทศ อาจจะไม่ได้เร็วมากนัก โดยเฉพาะด้านการท่องเทียว เช่น
Travel Bubble และกดดันความเชือมัน (Sentiment) ของประชาชน ซึงจะเป็ น
อุปสรรคสําคัญต่อการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงทีเหลือของปี อีกทางหนึง
คาดส่งผลต่อการลงทุนทังทางตรง ผ่าน FDI ฯลฯ หรือ เม็ดเงินลงทุนทีเป็ นสภาพ
คล่องส่วนเกินซึงพักอยู่ทีเงินฝากหรือ Money Market (ดังตาราง) เห็นได้ว่าเงิน
ฝากทังระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ล่าสุด เดือน ก.ค. ยังปรับขึนทําจุดสูงสุดเป็ น
ประวั ติ ก ารณ์ (All time High) คาดว่ า เม็ ด เงิ น เหล่ า นี อาจจะชะลอการ
เคลือนย้ายเข้าสูต่ ลาดหุน้ ให้เชือว่าตลาดหุน้ ไทยอาจจะยังขาดแรงหนุนในช่วงนี
Money Market ในสหรัฐ VS. เงินฝากทั้งระบบของธนาคาพาณิชย์ไทย

ทีมา: Financial Research Gov., ธปท., เอเซีย พลัส Update

ก.ย.

การเมืองร้อน ... เศรษฐกิจละลาย
สถานการณ์ทางการเมืองปั จจุบนั ถือว่ามีความร้อนแรงมากขึนตามลําดับ โดยประเด็นที
เป็ นปั จจัยเร่งความร้อนแรงมี ส่วนหลัก เรืองแรกเป็ น การชุมนุมของกลุม่ นักศึกษา ซึงนัด
หมายชุมนุมใหญ่ในวันเสาร์ที ก.ย.
เบืองต้นฝ่ ายวิจยั ยังเชือว่าจะไม่มีความรุนแรง
แต่ในอีกทางหนึงก็คาดหมายได้ว่าน่าจะเห็นการจัดการชุมนุมทีถีมากขึน ซึงสถานการณ์
ดังกล่าวทําให้เกิดความกังวลในมุมของ Sentiment การลงทุน อีกประเด็นหนึงเป็ นเรือง
ของการแก้รฐั ธรรมนูญ ซึงปั จจุบันมี การยืนร่างแก้ไขเข้าสู่การพิจารณาของสภาผูแ้ ทน
ราษฎร์เป็ น ญัตติ โดยหากจะแยกเป็ นแนวคิดในการแก้ไข ก็อาจแบ่งได้เป็ น กลุ่ม คือ
กลุ่ม ที มี แ นวคิ ด จะแก้ไ ขเป็ น รายมาตรา และ กลุ่ม ที มี แ นวคิ ด ให้ตัง ส.ส.ร. ขึนมาร่า ง
รัฐธรรมนูญใหม่ทงฉบั
ั บ นอกจากนียังมีเรืองของการเมืองภายในของพรรคร่วมรัฐบาล ทีมี
ผลทํา ให้ ยั ง ไม่ ส ามารถสรรหาตั ว บุ ค คลที จะเข้ า มารั บ ตํา แหน่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง
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สถานการณ์การเมืองดังกล่าวหากเกิดขึนในช่วงทีเศรษฐกิจไม่มีปัญหา ก็คงไม่น่ากังวล
มากนัก แต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ทีเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยรุนแรง และต้องการ
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทีชัดเจน และตรงเป้าหมาย สภาพแวดล้อมการเมืองทีเป็ นอยู่
ถือได้ว่าเป็ นอุปสรรคสําคัญประการหนึงในการทีจะขับเคลือนเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจาก
ภาวะถดถอย สํา หรับ ผลกระทบต่ อ SET Index เชื อว่ า น่ า จะทํา ให้เ ห็ น ความผั น ผวน
ต่อเนือง ขณะที Fund Flow อาจกลับเข้าสูภ่ าวะชะลอตัวอีกครัง เพือรอให้ระดับความเสียง
ลงมาในระดับทียอมรับได้

เทรนด์ M&A CPF เสริมทัพด้วยฟาร์มหมู, CRC เสริมทัพด้วย COL
CPF เข้ าซือฟาร์มหมูในจีน
CPF แจ้ง SET ว่าบ.ย่อย CPP (CPF ถือหุน้ %) ทีปั จจุบนั ถือหุน้ Chia Tai Investment
(CTI:ผูซ้ ือ) 100% จะเข้าลงทุนในบ. Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing):
ผูข้ าย ซึงประกอบธุรกิจฟาร์มสุกรในประเทศจีน ปั จจุบนั เลียงสุกรอยู่ราว . ล้านตัว ใหญ่
เป็ นอันดับ ของจีน โดยจะชําระค่าตอบแทนในมูลค่ารวม . หมืนล้านหยวน (เทียบเท่า
. แสนล้านบาท) ด้วยการออกหุน้ ใหม่คิดเป็ น % ของทุนชําระแล้ว ของ CTI หลังการ
เพิมทุนให้ผขู้ าย โดย CPF ไม่ตอ้ งจ่ายเงินในการซือกิจการครังนีเลย และคาดจะสามารถ
ซือกิจการได้ภายในปี 2563
ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าภายหลังการเข้าซือกิจการครังนี จะทําให้ CTI เป็ นผูน้ าํ ด้านธุรกิจสุกร
ครบวงจรในประเทศจี น ซึ งเป็ น ตลาดสุ ก รใหญ่ สุ ด ในโลกและมี อั ต ราการเติ บ โตสู ง
นอกจากนี ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตสุกรและการบริหารจัดการภายในกิจการได้อ ย่า ง
ต่อเนือง นําไปสู่การปรับเพิมประมาณการกําไรสุทธิปี
- ขึน . % และ . %
- จะเพิมขึน . %
จากเดิมทังนี ภายหลังปรับเพิมประมาณการ คาดกําไรสุทธิปี
yoy และ . % yoy ขณะทีคาดกําไรปกติปี
- จะเพิมขึน . % yoy และ . %
yoy จากธุรกิจสุกรในไทย จีนและเวียดนามเติบโตชัดเจน ขณะทีคาดกําไรปกติงวด Q63
จะเติบโตต่อเนือง จากธุรกิจไก่และสุกรในไทยและเวียดนามฟื นตัว กําหนด FV ปี
ใหม่เท่ากับ บาท (เดิม บาท) ยังแนะนําซือและเลือกเป็ น Top pick กลุ่มเกษตรอาหาร

CRC เข้ าซือ COL
CRC ประกาศทําคําเสนอซือหุน้ COL (ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกออฟฟิ ศเมท + บีทเู อส)
ทังหมด รวม 640 ล้านหุน้ ทีราคา 19 บาท/หุน้ เพือเพิกถอนหลักทรัพย์ COL จากตลาดฯ
โดยแหล่งเงินทุนบริษัทน่าจะมี การชีแจงในทีประชุมเช้านี เบืองต้นจากฐานะการเงินที
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แข็งแกร่ง ปั จจุบนั ณ สินงวด 2Q63 CRC มีเงินสดอยู่ที 2.3 หมืนล้านบาท รวมถึง สัดส่วน
หนี สิ น สุท ธิ ต่อ ทุน ยัง ตําเพียง 0.8 เท่ า ทังนี กรณี แ ย่ สุด CRC ใช้เงิ น กู้ทังหมด (กํา หนด
ล้านบาท หากเทียบ
ใกล้เคียงต้นทุนดอกเบียเฉลียบริษัทที . %) จะมีดอกเบียจ่าย
กับคาดการณ์กาํ ไร COL ปี
ทีราว - ล้านบาท ถือเป็ น Upside ต่อประมาณ
การกําไรปี
ราว - ล้านบาท โดยยังไม่รวมถึง Synergy ทางธุรกิจทีเพิมขึน ทัง
ในด้าน COL ทีได้อานิสงส์การประหยัดต่อขนาด, อํานาจต่อรองการค้าเพิมขึน ช่วยเพิม
ประสิทธิภาพทํากําไร และในส่วน CRC ทีสามารถนําสินค้าอืนๆในเครือไปขายกลุ่มลูกค้า
องค์กรซึงเป็ นฐานลูกค้าหลัก COL โดยภาพรวมจึงประเมินการซือกิจการ COL น่าจะสร้าง
Upside ต่อมูลค่าพืนฐาน CRC ปี
ให้เพิมอย่างน้อย - บาท จากมูลค่าพืนฐาน
CRC ปี
- ที . และ บาท ปั จจุบนั ฝ่ ายวิจยั อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ
และมูลค่าหุน้ และจะนําเสนอโดยละเอียดอีกครังหลังประชุมวันนี ทังนี การเสนอซือจะ
เกิดขึนเมือ 1) ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ COL (ประชุมวันที 21 ต.ค.63) อนุมัติเพิกถอนหุน้ ด้วย
คะแนนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผคู้ ดั ค้านเกิน 10% ของหุน้ ทีชําระแล้วทังหมด และ 2)
ตลาดฯอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์
ดั ง นั น การเข้ า ซื อกิ จ การ(M&A)ของ CPF และ CRC ถื อ เป็ นตั ว สร้ า งมู ล ค่ า เพิ ม
ให้ กับบริษัทในอนาคต

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

