กลยุทธ์การลงทุน

6 ตุลาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
คาดว่า SET Index ยังน่าจะอยู่ภายใต้กรอบ 1250 จุดต่อไป โดยอาจมีแรง
หนุนจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น และความพร้อมที่จะออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจรอบใหญ่ใน 4Q63 พอร์ตการลงทุนวันนี้ แนะนำให้ Cut Loss หุ้น
BEM น้ำหนัก 10% ออก แล้วนำเงินเข้าลงทุนใน TU ส่วนหุ้น Top Pick
เลือก INSET, NER และ TU

รอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหญ่ในงวด 4Q63
4Q63 เชือว่าจะเห็นการใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจรอบใหญ่ โดยในส่วนของมาตรการ
ทางการคลังมี ความพร้อมมากขึนหลังได้ รมว.คลัง มาทําหน้าที ขณะทีงบประมาณปี
ก็ ใ กล้จ ะมี ผ ลบัง คับ ใช้ อี กทังเม็ ดเงิ น ตาม พ.ร.ก.เงิ น กู้ ล้า นล้า นบาทก็ พ ร้อ ม
ดําเนินการได้ เบืองต้นเชือว่าในสัปดาห์นีน่าจะเห็นแนวโน้มการออกมาตรการกระตุน้ การ
บริโภคในกลุ่ม ช้อปช่วยชาติ หรือ ชิมช้อปใช้ ถูกนําเสนอออกมา ทางด้านนโยบายการเงิน
ฝ่ ายวิจัยยังเชือว่ามี โอกาสทีจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายลง . % ทังนี
ประเมินจากอัตราดอกเบียทีแท้จริง (ดอกเบียนโยบาย หักออกด้วยอัตราเงินเฟ้อ) ยังเป็ น
บวกอยู่ราว . % ขณะทีในหลายประเทศทีอัตราดอกเบียทีแท้จริงเป็ นบวก เช่น มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ยุโรป เป็ นต้น ก็เริมเห็นสัญญาณในการใช้นโยบายการเงินเพิมเติมเพือกระตุน้
เศรษฐกิจเช่นกัน ส่วนราคานํามันวันนีปรับตัวสูงขึนกว่า % หลังจาก Supply บางส่วน
จากนอร์เวย์ หายออกไปจากตลาด แต่น่าจะเป็ นการดีดตัวขึนในระยะสันเท่านัน ภาพรวม
ตามเดิม พอร์ตจําลอง ให้ปรับโดย ขาย
SET Index วันนี ยังน่าจะอยู่ภายใต้กรอบ
Cut Loss หุน้ BEM นําเงินเข้าลงทุนใน TU ส่วน Top Pick เลือก INSET, NER และ TU
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย-เงินเฟ้อ) ของแต่ละประเทศ

1,242.99
5.45
39,486

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,115.15
82.74
76.94
955.47
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ทีมา: Bloomberg , สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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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โอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีมากขึน้ จากเงินเฟ้อที่ ติดลบ
ASPS ยัง คงมุม มองความเชื ออัต ราดอกเบียทัวโลกมี แ นวโน้ม อยู่ใ นทิ ศ ขาลงอยู่ โดย
พิจารณาจาก 2 ประเทศ
 อัตราดอกเบียทีแท้จริง(Net Interest Rate) คํานวณจาก อัตราดอกเบียนโยบาย
ปั จจุบนั ลบด้วยอัตราเงินเฟ้อ พบว่าในหลายประเทศยังมีอตั ราดอกเบียทีแท้จริง
เป็ นบวก อาทิ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ไทย เป็ นต้น (ดังรู ป) Net Interest Rate)
เป็ น + สะท้อนประเทศเหล่านียังสามารถลดอัตราดอกเบียเพือกระตุน้ เศรษฐกิจ
อีกได้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย-เงินเฟ้อ) ของแต่ละประเทศ

ทีมา: Bloomberg

 Bond Yield 1 ปี ในบางประเทศปรับลงมาและตํากว่าอัตราดอกเบียนโยบายของ
ประเทศนันๆ ล่าสุด พบว่ามี อินโดนีเซีย, อินเดีย, อังกฤษ (ดังรู ป) บ่งชีได้ว่า
ตลาดมีมมุ มองว่าอัตราดอกเบียนโยบายจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ Bond Yield 1 ปี ของอินเดีย และอินโดนีเซีย

ทีมา: Bloomberg
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โดยรวมทัง ประเด็นดังกล่าว คือ อัตราดอกเบียทีแท้จริง(Net Interest Rate) และ Bond
Yield 1 ปี ปรับลงมาและตํากว่าอัตราดอกเบียนโยบายของประเทศ คือ อินโดนีเซีย, อินเดีย
อัตราดอกเบียนโยบายปั จจุบันอยู่ในระดับทีค่อนข้างสูง (อินเดีย . % และอินโดนีเซีย
6.5%) ทําให้เชือว่าประเทศเหล่านีมีโอกาสปรับลงอัตราดอกเบียลงได้อีก
ส่วนไทย แม้อตั ราดอกเบียทีแท้จริง(Net Interest Rate) ล่าสุด เป็ นบวก คือ อัตราดอกเบีย
นโยบายปั จจุบนั 0.5% ลบด้วยอัตราเงินเฟ้อ ล่าสุด เดือน ก.ย. -0.7% เมือวานนีประกาศ
ออกมาเป็ นผลจากราคานํามันดิบทีลดลง โดย ASPS ประเมินว่าเป็ นเหตุผลสนับสนุน
ความเชือให้ กนง. ยังสามารถลดอัตราดอกเบียนโยบายอีก . % อยู่ที . % ในช่วง
ปลายปี ในการประชุมทีเหลือ 2 ครังของปี นี คือ 18 พ.ย. และ 23 ธ.ค. 2563
หาก กนง. ปรับ ลดอัต ราดอกเบี ยอี ก 0.25% จะส่ ง ผลให้ Market Earning Yield Gap
ขยายตัวกว้างขึน ซึงจะหนุน P/E ของ SET Index เพิมขึนจาก 20 เท่า เป็ น 21.05 เท่า หรือ
เทียบเท่าดัชนีราว 75 จุด
Target SET Index ตามประมาณการ EPS64F

ทีมา: Bloomberg,ฝ่ ายวิจยั ASPS

ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นแรง 5.3% แต่น่าจะเป็น Technical Rebound
ราคานํามันดิบโลกตลอดเดือน ต.ค. ผันผวนสูงมาก คือ ต้นเดือนราคานํามันลงเฉลีย %
เมือวานนีขึนแรงราว . % โดยปั จจัยหนุนหลักๆมาจาก
(+) ตลาดเริมคลายกังวลหลังจากอาการของประธานาธิบดี Donald Trump ดีขนึ หลังจาก
ติด COVID-19 ซึงเผยว่าติดเมือวันที ต.ค. ล่าสุด ออกจากศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติ
และเดินทางกลับถึงทําเนียบขาว โดย ASPS ยังให้นาหนั
ํ กอาการประธานาธิบดี Trumpต่อ
(+) ฝั ง Supply นํามัน ที หายไปช่ ว งสันจากประเทศ Norway ล่ า สุด แรงงานหยุด งาน
ประท้วง ส่งผลให้แหล่งผลิตนํามันและก๊าซนอกชายฝังกําลังการผลิตราว . แสนบาร์เรล/
วัน หรือ ราว % ของกําลังการผลิตของ Norway ถูกปิ ดช่วงสัน ขณะทีฝัง Demand ยังคง
ถูกกดดันจาก Covid-19 ในหลายประเทศทียังเพิมในอัตราเร่ง
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โดยรวมราคานํามันทีปรับขึนดังกล่าว ASPS ประเมินน่าจะเป็ น Technical Rebound ช่วง
สัน โดยประเมิน ราคานํามันดูไบจะผันผวนในกรอบ - เหรียญฯ/บาร์เรล ช่วงทีเหลือ
ของปี หลักๆคือ ประเด็นการตัดกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ตามแผนเหลือ . ล้าน
-เม.ย.
บาร์เรล/วันในเดือน ส.ค.-ธ.ค. และ . ล้านบาร์เรล/วันในเดือน ม.ค.
ในระยะสันถื อเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ กลุ่มพลังงาน แนะนําให้หาจังหวะทยอย
สะสม PTT (Buy: FV@B41) ส่วน PTTEP (Switch: FV@B100) นันแนะนําเพียง trading
ช่วงสันตามทิศทางราคานํามันรายวันเพราะยังมีแรงกดดันในประเด็นผลประกอบการที
น่าจะผ่านจุดสูงสุดของปี ไปแล้วใน 1Q63
ส่วนกลุม่ โรงกลัน TOP (Switch: FV@B43), BCP (Switch: FV@B21.2), PTTGC (Switch:
FV@ ) และ IRPC (Switch: FV@B . ) ราคาหุน้ ช่วงทีผ่านมาแม้จะผ่านการปรับฐานไป
บ้างแล้ว แต่ upside ยังไม่จงู ใจ เมือเทียบกับพืนฐานโดยรวมทียังอ่อนแอ สะท้อนได้จาก
ค่าการกลันทียังอยู่ในระดับตํามาก ดังนันช่วงสันจึงแนะนําเพียง trading

TU…ธุรกิจหลักฟื้นตัวดีกว่าคาด
คาดการณ์กาํ ไรสุทธิงวด Q เท่ากับ . พันล้านบาท (ดีกว่าทีคาดไว้เดิมมาก) เพิมขึน
5.6% qoq และ . % yoy มีปัจจัยสนับสนุนจาก ) คาดส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจ Red
Lobster ลดลงมาก หลั ง จากที ร้า นอาหาร Red Lobster ในสหรัฐ ฯ กลั บ มาเปิ ดให้
รับประทานในร้านจนเกือบปกติแล้ว และ ) แนวโน้มรายได้รวมงวด Q จะปรับเพิมขึน
3.2% qoq และ . % yoy จากธุ ร กิ จ อาหารแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง (กุ้ง และแซลมอน) ฟื นตัว
ั
โดยรวม
หักล้างแนวโน้ม gross margin งวด Q ทีอ่อนตัวลงมาที . % ไปได้ทงหมด
แล้ว คาดการณ์กาํ ไรสุทธิงวด M เท่ากับ . พันล้านบาท เพิมขึนถึง . % yoy คิด
เป็ นสัดส่วนถึง % ของประมาณการกําไรสุทธิปี
ทีฝ่ ายวิจยั ประเมินไว้
- ขึนเฉลีย - % จาก
ฝ่ ายวิจัยมีแนวโน้มปรับเพิมประมาณการกําไรสุทธิ ปี
ปั จจุบนั หลังประกาศงบการเงินงวด Q สะท้อนผลการดําเนินงานงวด M ทีดีกว่า
คาด ทังนี ภายใต้ประมาณการปั จจุบนั คาดกําไรสุทธิ ปี
- จะเพิมขึนถึง . %
yoy และ . % yoy จากธุรกิจทูน่ากระป๋ องและอาหารสัตว์เลียงเติบโตต่อเนือง
ภายใต้ประมาณการปั จจุบัน กําหนด Fair Value ปี
เท่ากับ บาท อิงวิธี DCF
(WACC . %) ราคาหุ้น ปั จ จุ บัน มี Valuation ที น่ า สนใจ มี ค่ า PER ที เท่ า และ
สามารถคาดหวัง div Yield ได้กว่า % p.a. จึงแนะนําซือ โดยฝ่ ายวิจยั เตรียมปรับไปใช้
Fair value ปี
หลัง TU ประกาศงบการเงินงวด Q63 ซึงจะทําให้ FV ปี
สูงกว่า
Fair value ปั จจุบนั
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

