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25 กันยายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขึ้น หลังจากรัฐสภาเลื่อนการลงมติ 6 ญัตติที่
เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญ ขณะที่การติดเชื้อ Covid-19 ยังขยายวง คาด SET
Index ผันผวนใต้แนวต้านบริเวณ 1250-1260 จุด กลยุทธ์วันนี้ ให้แบ่งเงิน
จาก DIF 10% เข้าลงทุนใน MCS ส่วน Top Pick เลือก INSET, MCS และ
NOBLE ที่ Dividend Yield ยังอยู่ระดับสูง

เพิ่ม MCS เข้าพอร์ต ส่วน INSET และ NOBLE ยังเป็น Top Pick
ประเมินว่าสถานการณ์การเมืองจะร้อนแรงขึน หลังจากที รัฐสภาเลือนการลงมติใน
ญัตติทีเสนอให้แก้รฐั ธรรมนูญ ซึงพัฒนาการของเหตุการณ์สะท้อนให้เห็นรอยร้าวทีมากขึน
ขององค์ประกอบในรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็ น ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล , ส.ส. ฝ่ ายค้าน และ
วุฒิสภา ขณะทีกระแสการเคลือนไหวนอกสภาฯ ก็ มีโอกาสทีจะร้อนแรงมากขึน ภาวะ
ดังกล่าวทําให้การเมืองเป็ นปั จจัยเสียงสําหรับตลาดหุน้ ในช่วงเวลาจากนีไป ประเด็นเรือง
Covid-19 แม้จะมีรายงานว่าจํานวนวัคซีนทีเข้าสู่การพัฒนาระยะที มีเพิมมากขึนอย่าง
ต่อเนือง แต่ความคาดหวังว่าจะเห็นวัคซีนกระจายตัวในวงกว้างก็ยงั ไม่น่าจะเร็วกว่า H64
ขณะเดียวกันจํานวนผูต้ ิดเชือก็ยงั เพิมขึนในระดับสูง โดยศูนย์การแพร่ระบาดปั จจุบนั อยู่ใน
กลุ่ม ประเทศเอเซี ย และ ยุโ รป เชื อว่า SET Index จะยัง อยู่ภ ายใต้แ รงกดดันของทัง
ประเด็นดังกล่าวมาข้างต้น ส่วน Fund Flow วานนีเห็นแรงขายสุทธิ ออกมาจากทังนัก
ลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน คาด SET Index ยังผันผวนภายใต้แนวต้านบริเวณ
–
จุด พอร์ตการลงทุนวันนีให้นาํ เงินทีพักใน DIF 10% เข้าลงทุนใน MCS ส่วน
Top Pick เลือก INSET, MCS และ NOBLE
ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน COVID-19
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ทีมา: New York Time, 25 ก.ย. 2563
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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Vaccine เข้าสู่ระยะ 3 เพิ่มขึ้น แต่ผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน
การพัฒนาวัคซีน COVID-19 มีความคืบหน้าอย่างต่อเนือง โดยวานนีมีอีก 1 บริษัททีเข้าสู่
การการทดลองวัคซีนในเฟสที 3 คือ บริษัท Novavax (ผูพ้ ัฒนาวัคซีนรายใหญ่ สัญชาติ
สหรัฐ ) ตามหลัง บริษั ท Johnson & Johnson ได้เข้า สู่การทดลองเฟสที 3 ไปเมื อวานนี
ส่งผลให้ปัจจุบันมีบริษัททีพัฒนาอยู่ในเฟส 3 จํานวน 11 บริษัท เช่น Moderna, Pfizer,
AstraZeneca, Johnson & Johnson และ Novavax อย่ า งไรก็ ต ามแม้ Vaccine จะมี
ความคืบหน้าซึงถือเป็ นสัญญาณบวก แต่สิงสําคัญคือ กรอบระยะเวลาทีวัคซีนกระจายตัว
ในวงกว้างก็ยงั ไม่น่าจะเร็วกว่า H64
ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน COVID-19
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อย่ า งไรก็ ต ามสถานการณ์ก ารระบาดของไวรัส COVID-19 ทัวโลกยัง หนัก หน่ ว ง โดย
จํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะยุโรป ล่าสุด เมือวานนีฝรังเศส พบผูต้ ิด
เชือรายใหม่เพิมขึนแตะระดับสูงสุด (All Time High) ที 13,498 ราย ซึงมากกว่าจุดสูงสุด
ช่วงปลายเดือน มี.ค. 2563 ทีเป็ นการระบาดระลอกที ที , ราย, สเปน จํานวนผูต้ ิด
เชือเร่งตัวค่อนข้างเร็ว โดยพบผูต้ ิดเชือใหม่ถึง 11,289 ราย สูงกว่าค่าเฉลีย 7 วัน ย้อนหลัง
ที 6,209 ราย อย่างเห็นได้ชดั
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จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ยต่อวันของยุโรป

ทีมา: Bloomberg

ส่วนประเด็นสําคัญสัปดาห์หน้าทีให้นาหนั
ํ กในสัปดาห์หน้า ได้แก่
 26 ก.ย. 2563 ประธานาธิบดีทรัมป์ จะเสนอชือผูพ้ ิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐ (U.S.
Supreme Court) คนใหม่ แทนทีนาง Ruth Bader Ginsburg ผูพ้ ิพากษาสายเสรี
นิยมทีเสียชีวิต โดยประธานาธิบดีทรัมป์ มีแนวโน้มเสนอชือผูพ้ ิพากษาทีมีแนวคิด
โน้ม ไปทางอนุ รัก ษ์ นิ ย ม ส่ ง ผลให้อ งค์ค ณะผู้พิ พ ากษาศาลสู ง สหรัฐ จะมี ผู้
พิพากษาทีมีแนวคิดแบบอนุรกั ษ์นิยมต่อเสรีนิยมเป็ น 6-3 จากเดิมที 5-4 ซึงอาจ
สร้างความขัดแย้งกับพรรค Democratic ซึงจะมีผลต่อการผ่านมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจรอบใหม่
 29 ก.ย.
การโต้วาทีครังแรกระหว่างผูส้ มัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
คนที ระหว่างนาย Jeo Biden (พรรค Democratic) และประธานาธิบดีทรัมป์
(พรรค Republican) โดยให้นาหนั
ํ กมุมมองด้านนโยบายต่างๆขอผูส้ มัครทัง
ท่าน โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ, การค้า และด้านต่างประเทศ ซึง ASPS เชือ
ว่าจะมีนาหนั
ํ กต่อทิศทางเศรษฐกิจ และตลาดหุน้ โลก
 ต.ค. 2563 การรายงานภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐประจําเดือน ก.ย. 2563
ซึงเป็ นการรายงานครังสุดท้ายก่อนเลือกตังประธานาธิบดีวนั ที พ.ย. 2563 โดย
ตลาดคาดการจ้า งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) จะเพิมขึน 8.75
แสนตําแหน่ง ต่อเนืองจากเดือนก่อนทีเพิมขึน . ล้านตําแหน่ง ส่วนอัตราการ
ว่างงานคาดลดลงเหลือ 8.3%

INSET แนะนำซื้อ Fair Value 2564 ที่ 4.66 บาท Upside 33.9%
พัฒ นาการธุ ร กิ จ ล่ า สุด ของ INSET พบว่ า ออกมาในเชิ ง บวกกว่ า ที ฝ่ ายวิ จัย คาด โดย
ปั จจุบนั ทางบริษัทเริมรับงานเกียวกับระบบ G เข้ามาแล้ว และหลังจากนีประเมินว่าจะ
เห็นงานดังกล่าวต่อเนืองอย่างน้อยในอีก - ปี ขา้ งหน้า ซึงเป็ นช่วงการลงทุน G ของ
เอกชน ประเมินมูลค่างานใหม่ราวไตรมาสละ - ล้านบาท และยังไม่รวมถึงงานอืน
ทีมีโอกาสได้รบั อีก เช่น ระบบอาณัติสญ
ั ญาณของรถไฟฟ้าขอบเขตงานใหม่ที INSET รุ ก
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ขยายมากขึน ซึงฝ่ ายวิจัยประเมินไม่ตากว่
ํ า
ล้านบาท โดยภาพรวมเชือว่าคาดหวัง
งานใหม่ในช่วง H63 ได้ไม่ตากว่
ํ า ล้านบาท ดีกว่าทีฝ่ ายวิจยั คาด ทังนี ปริมาณงาน
อยู่ที . พันล้านบาท สูงกว่าทีฝ่ ายวิจยั กําหนด
ส่วนเพิมคาดหนุน Backlog สินปี
ในประมาณการ . %
Backlog ข้างต้น ประเมินว่าจะมีกาํ หนดรับรู ใ้ นปี
ราว . พันล้านบาท ซึงคิดเป็ น
ทรงตัว yoy ที .
สัดส่วนถึงราว % ของประมาณการปั จจุบนั ทีคาดรายได้ปี
พันล้านบาทแล้ว หากรวมถึงโอกาสได้งานใหม่ๆ ทีจะเข้ามาเพิมอีก โดยเฉพาะในส่วนของ
Data Center ทีถื อเป็ นโครงสร้างพืนฐานจําเป็ น รองรับปริมาณข้อมูลทีเติบโตมหาศาล
เมือประเทศไทย เริมเข้าสู่ยคุ เทคโนโลยีสือสารใหม่ๆ เช่น อินเตอร์เนตบ้านไฟเบอร์, 5G ซึง
โอกาสธุรกิ จยิงชัดเจน สะท้อนล่าสุดJTS บริษัท ย่อย ผูป้ ระกอบการอินเตอร์เนต JAS
ประกาศมีแผนลงทุน Data Center ร่วมกับกลุ่ม KT จากเกาหลีใต้ ฝ่ ายวิจัยจึงปรับเพิม
- ขึนเฉลียปี ละ . % และ . % ได้กาํ ไรปี
และ
เพิม
สมมติฐานปี
จากเดิ ม . % และ . % ภายใต้ป ระมาณการใหม่ ประเมิ น กํา ไร INSET ปี
เติบโต . % และเพิมขึนอีก . % ในปี
ฝ่ ายวิ จั ย ปรั บ ไปใช้ มู ล ค่ า พื นฐานปี
อิ ง PER 16 เท่ า อยู่ ที . บาท ยั ง มี
Upside เปิ ดถึง . % โดยราคาปั จจุบันเชือว่ายังมีความน่าสนใจเข้ าลงทุน PER’63
และ PER’64 ปั จจุบันตําเพียง . และ เท่า ขณะทีกลุ่ม (ALT, ITEL) สูงถึง 20.8
และ . เท่า ยืนยันคําแนะนํา ซือ

รัฐสภาไม่โหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพิ่มความร้อนแรงทางการเมือง
วานนีรัฐสภายังไม่โหวตญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีมติ
ต่อ
ให้ตงกรรมาธิ
ั
การ
ศึกษาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็ นเวลา วันแทน ประเด็น
ดังกล่าวน่าจะส่งผลให้บรรยากาศทางการเมืองมีแนวโน้มร้อนแรงขึนได้ คือ
1. ความเห็นทีไม่ลงรอยกันภายในรัฐสภา สะท้อนได้จากผลการโหวตทีออกมา
แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นบางส่วนทีไม่ตรงกันของฝ่ ายรัฐบาล รวมถึงระหว่าง
พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง
2. ความไม่ พอใจของผู้ ชุมนุ มนอกสภา ทีเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
อาจจะกระตุน้ เกิ ดการชุมนุมเรียกร้องทีมี ความร้อนแรงขึน ทังนี จะมี การนัด
ชุมนุมใหญ่ในวันที ต.ค.
สรุ ปคือประเด็นทางการเมืองทียังหาจุดพอดีไม่ เจอ เป็ นหนึ งในตัวแปรสําคัญที
อาจจะกดดันภาพรวมของเศรษฐกิจทียังเปราะบางในช่วงนี และส่งผลให้ ตลาดหุ้น
มีความผันผวนมากขึน ดังนั นนั กลงทุนจําเป็ นต้ องติดตามประเด็นทางการเมือง
อย่างใกล้ ชิดในช่วงนี รวมถึงการชุมนุมใหญ่ทีจะเกิดขึนในช่วงกลางเดือน ต.ค. ว่า
จะส่งผลให้ การเมืองเป็ นไปทิศทางใด
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อย่างไรก็ตามยังมีอีกประเด็นหนึง ทีน่าจะเป็ นข่าวดีและช่วยลดทอนประเด็นลบทางการ
เมืองทีร้อนแรงขึน คือ ร่ าง พ.ร.บ.งบประมาณปี
วงเงิน . ล้ านล้ านบาท จะ
เบิ ก จ่ า ยได้ ปกติ ไม่ ไ ด้ ล่า ช้ า มาก ซึงก่ อ นหน้าตลาดกังวลว่า จะล่า ช้า 1-2 เดื อ น (จะ
กระทบในส่วนของโครงการลงทุนทียังไม่ก่อหนีผูกผัน) แต่ปัจจุบนั ดูเหมือนว่าจะไม่ล่าช้า
หลังจาก - ก.ย. ส.ส.ได้ผ่านพิจารณาวาระที - แล้ว และวุฒิสภาได้ผ่านไปเมือ ก.ย. ล่าสุด มีก าํ หนดวัน แล้ว ว่าจะนําร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
ขึนทูล เกล้าฯ
และประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาเป็ นกฎหมาย อ้างอิงเอกสารของสํานัก นโยบาย
คือ ก.ย. หมายความว่างบประมาณปี จะเบิก จ่ายได้ป กติ ไม่ไ ด้ล ่าช้ามาก
Timeline การพิจารณางบประมาณปี 2564

ทีมา: สํานักนโยบาย

กลยุทธ์แนะ 3 หุ้นเล็ก…ปันผลสูง NOBLE, INSET, MCS
หากพิจารณาตังแต่ตน้ เดือน (mtd) ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวลงกว่า จุด หรือเกือบ % จน
ทําให้ SET Index อยู่ระดับตําสุดในรอบเกือบ เดือน โดยถูกกดดันจาก ปั จจัยหลักทัง
นอกและในประเทศ อาทิ
 สถานการณ์ การระบาดไวรัส COVID-19 รอบ กลับมาเป็ นประเด็นอีกครัง
โดยเฉพาะในฝั งยุโรป ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื อฝรังเศสขึนทําจุดสูงสุดใหม่ รวมถึ ง มี
หลายประเทศกลับมา Lockdown อาทิ อังกฤษ, สเปน เป็ นต้น
 ต่างชาติและสถาบันยังขายหุ้นไทยในอัตราเร่ ง ภาพรวมเม็ดเงินลงทุนยัง
ไหลออกจากสินทรัพย์เสียงอย่างตลาดหุน้ มากขึน โดยต่างชาติขายสุทธิ .
หมืนล้านบาท (mtd) ขณะทีสถาบันเร่งขายสุทธิโดยเฉพาะ สัปดาห์ทีผ่านมา
ขายสุทธิ . พันล้านบาท ส่งผลให้เดือน ก.ย. ขายสุทธิ สูงถึง . หมืนล้าน
บาท(mtd) ส่วนหนึงเกิดจากการเตรียมปรับพอร์ตเพือเตรียมเงินจองซือหุน้ IPO
ขนาดใหญ่ อย่าง SCGP โดยวันสุดท้ายทีจองซือ คือ ต.ค. นี (รายละเอียด
ตามบทวิเคราะห์ Market Talk วานนี) มีเพียงนักลงทุนรายย่อยทีซือสุทธิ .
หมืนล้านบาท
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มูลค่าซื้อขายสุทธิของหุ้นไทยในแต่ละนักลงทุน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั เอเชียพลัส รวบรวม, Bloomberg
*หน่วยอ้างอิงในรูป คือ “ล้านบาท.

 คาดการเมืองมีความร้ อนแรงมากขึนในอนาคต หลังจากทีวานนีรัฐสภามี
การประชุมพิจารณาวาระร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ได้ขอ้ สรุ ป
ไม่เป็ นไปอย่างทีคาด
ทัง เหตุผลดังกล่าว กดดันให้ SET Index และดัชนีหนุ้ ขนาดใหญ่อย่าง SET50 ปรับตัว
ขึนได้ยาก โดยเฉพาะหุน้ ใหญ่ SET50 ทีปรับตัวลงถึง . %(mtd) สวนทางกับดัชนีหุน้
ขนาดเล็กอย่าง MAI ทีปรับตัวขึน . %(mtd) และ SSET ทีปรับตัวลงเพียง . %(mtd)
ดังรูปด้านล่าง
ผลตอบแทน MTD ของแต่ละดัชนีใน SET Index

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ดังนั นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี เน้ นเลือกหุ้นขนาดเล็กพืนฐานแข็งแกร่ ง และมี
ปั นผลสู งเพือเป็ นเกราะป้ องกั นตนเอง ในสภาวะตลาดหุ้นผั นผวน อย่ าง MCS,
NOBLE และ INSET เป็ น Toppicks
Valuation หุ้นจิว๋ แต่แจ๋ว
Company
MCS
NOBLE
INSET

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(24/09/2020)

หมายเหตุ

STEEL

12.50

17.70

41.6%

7.03

6.91

Div Yield สูง + Backlog แน่น

PROP

17.40

22.70

30.4%

4.71

12.64

3.48

4.18

20.1%

13.30

3.01

PE ตํา + ปั นผลสูงเมือเทียบกับกลุ่ม ฯ
เตบ
ิ โตตามโครงการภาครัฐ + เข ้าสู่ยุค Digital

TECH (MAI)

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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MCS ลุ้นข่าวดีแผนลดทุนจดทะเบียน
สภาพคล่องทีมากพอจากเงินสดในมื อ ณ สิน Q63 ที
ล้านบาท ทําให้โครงสร้าง
การเงิ น MCS เข้ม แข็ ง ขึ น และดํา รงสถานะเป็ น Net Cash (เงิ น สดมากกว่ า หนี สิ น )
ต่ อ เนื อง ขณะที โครงการ Treasury Stock 23 ล้า นหุ้น (4.6% ของหุ้น สามัญ ปั จ จุบัน )
กําลังจะครบกําหนด ปี ในวันที ก.ย. ทําให้ฝ่ายวิจยั เชือว่า MCS จะพิจารณาลด
ทุนจดทะเบียน คาด EPS ปี
จะเพิมเป็ น . บาท/หุน้ จากเดิม . บาท/หุน้ ส่งผล
- ) ทียัง
ให้ FV ปี
เพิมเป็ น . บาท ภายใต้ประมาณการกําไรปั จจุบนั (ปี
มีโอกาสปรับเพิมขึนได้อีกจากงาน High Margin ทีทยอยรับรูร้ ายได้เข้ามา
ขณะทีราคาหุน้ ช่วงเดือนกันยายนปรับฐานลงมากเกินไป % ตามภาวะตลาด สวนทาง
กลับกําไรทีเติบโตต่อเนือง ทําให้ Valuation ราคาหุน้ ไม่แพง มี PER63F ตําเพียง เท่า
และ Dividend Yield สูงถึง 6.9% ฝ่ ายวิจยั คงคําแนะนําซือ FV ปี
ที . บาท

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

