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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
คาดว่า SET Index น่าจะอยู่ในภาวะ Wait & See โดยมีประเด็นการเมือง 14
ต.ค.63 ให้ติดตาม ส่วนเรื่อง Covid-19 ก็เป็นอีก 1 ตัวแรกที่จะสร้างแรง
กดดันต่อตลาดฯ พอร์คการลงทุนวันนี้ ไม่มีการปรับเปลี่ยน ส่วนหุ้น Top
Pick เลื อ ก JMART และ DCC จากพื ้ น ฐานที ่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี โ อกาสเข้ า
SET100 พร้อมเลือก WORK รอรับ 10 Fight 10

SET Index น่าจะ Wait & See ทั้งการเมือง และ 10 Fight 10
สถานการณ์เรือง Covid-19 ยังถือเป็ นความเสียงสําคัญทีต้องติดตามดู โดยภาพรวมทัว
โลกจํานวนผูต้ ิดเชือยังเพิมขึนในระดับสูงเฉพาะอย่างยิงในโซนเอเซีย และยุโรป ทําให้เห็น
การกลับมาใช้มาตรการควบคุมการแพร่เชือรอบใหม่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วน
ในบ้านเราสถานการณ์ตอ้ งถือว่ามีความสุ่มเสียงมากขึนหลังมีข่าวการตรวจพบผูต้ ิดเชือ
ผ่านเข้ามาตามตะเข็บชายแดน อีกประเด็นหนึงทีอยู่ในความสนใจได้แก่สถานการณ์ทาง
การเมืองโดยในวันที ต.ค. จะมีการนัดชุมนุมใหญ่ทางการเมืองอีกครังหนึง แม้วา่ เมือ
ประเมินจากสถานการณ์แวดล้อมแล้วเชือว่าว่าจะมี ระดับความร้อนแรงไม่เท่ากับการ
ชุมนุมใหญ่รอบ ก.ย. แต่ก็เป็ นประเด็นทีต้องติดตามว่าการชุมนุมจะยืดเยือหรือไม่ มี
ความรุนแรงหรือไม่ ทังนีฝ่ ายวิจยั ให้นาหนั
ํ กกับประเด็นทางการเมืองในฐานะทีเป็ นปั จจัยที
อาจส่งผลกระทบให้การดําเนินมาตรการต่างๆ เพือกระตุน้ เศรษฐกิจไทยทีอยู่ในภาวะที
ถดถอยทรงตัวอยู่ได้ หรือดีกว่านันคือฟื นตัวกลับ คาดว่า SET Index จะอยู่ในภาวะ Wait
& See พอร์ตการลงทุน ไม่มีการปรับเปลียน หุน้ Top Pick เลือก JMART, DCC ทีมีโอกาส
เข้า SET100 สูง และ WORK ทีมีกระแสเรือง 10 Fight 10 หนุน
ราคา Soft Commodity แนวโน้มปรับเพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง
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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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Dollar อ่อนค่า เศรษฐกิจฟื้น หนุน Soft Commodity ปรับขึ้น
ช่วงหยุดสุดสัปดาห์ทีผ่านมาต่างประเทศมีปัจจัยสําคัญ คือ ทําเนียบขาวเสนอ ปรับลดลง
วงเงิ น Package กระตุ้น เศรษฐกิ จ เฟส จากเดิ ม วงเงิ น 2.2 ล้า นล้า นเหรี ย ญฯ และ
ประธานธิ บดีทรัมป์ ปรากฎตัวต่อสือและเผยว่าอาการดีขึน ส่งผลทําให้ Dollar อ่อน
ค่าแรง ล่าสุดอยู่ที จุด ส่งผลให้ค่าเงินบาท/ดอลลาร์แข็งค่าแรงราว . %wtd ล่าสุด
แกว่งตัว . บาท เป็ น Sentiment เชิงลบต่อ หุน้ ส่งออกทังกลุ่มชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และส่งออกอาหาร แต่จะบวกต่อ กลุม่ โรงไฟฟ้า
อีกทางหนึงทุกครังที Dollar อ่อนค่าจะเป็ นปั จจัยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ Commodity
ทัง Hard Commodity และ Soft Commodity
 นํามัน ดิบ โดยระยะสันราคานํามันดิบ Brent ถูก Take Profit ช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ราว .4% ถูกกดดันจากฝั ง Supply ทีกลับมาอีกครังทัง .)พายุ Delta
เริมอ่อนตัวเป็ นพายุโซนร้อน .)แรงงาน Norway ยุติการประท้วง ทําให้การ
ผลิ ต ราว . แสนบาร์เรล/วัน หรือ ราว % ของกํา ลังการผลิ ต ของ Norway
กลับมา ระยะสันเผชิญ Sentiment เชิงลบ แต่คาํ แนะนําในระยะกลาง-ยาว หา
จังหวะทยอยสะสม PTT (Buy: FV@B41) ส่วน PTTEP (Switch: FV@B100) นัน
แนะนําเพียง trading ช่วงสันตามทิศทางราคานํามันรายวันเพราะยังมีแรงกดดัน
ในประเด็นผลประกอบการทีน่าจะผ่านจุดสูงสุดของปี ไปแล้วใน 1Q63
 ถ่านหิน ล่าสุด 9 ต.ค. อยู่ที 7.55 เหรียญฯ/ตัน เพิมขึน . เหรียญฯ/ตัน (+
2.3% wow) ปั จจัยหนุนจาก Supply ในจีนทีลดลงจากการเริมหยุดซ่อมบํารุ ง
ทางรถไฟขนส่งถ่านหินสายหลักตังแต่วนั ที 7 – 31 ต.ค. ส่วน Demand ถ่านหิน
เพือผลิตไฟฟ้ากลับสูงขึนเมือเริมเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว คําแนะนํากลุ่ม trading ช่วง
สัน BANPU(FV@B6.50) , LANNA (FV@B 8)
ทิศทางพายุ Delta เริ่มอ่อนตัว ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเริ่มอ่อนตัว
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ส่วนฝัง Soft Commodity ราคาปรับเพิมเช่นกัน
 ยางแผ่น วันศุกร์ราคาปรับตัวขึน . %จากวันก่อนหน้า อยู่ที . เซนต์/
ก.ก. ทําให้ราคายางเฉลีย Q63(QTD) เพิม . % จากราคาเฉลีย Q63 โดย
ปั จ จัย หนุน มาจากฝั ง Demand ที มาจากเศรษฐกิ จ โลกทยอยฟื นตัว ในช่ ว ง
2H63 ผลจากการคลาย Lockdown โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนฟื นตัว หนุนความ
ต้องการใช้ยางเพือทํายางล้อ จีนบริโภคยางอันดับ ของโลกหรือ ราว %
ของ Demand ทัวโลก ขณะทีฝั ง Supply ยังเผชิญปั ญหา over supply อยู่ ยัง
แนะนําซือ STA(FV@B40.0)NER(FV@B4.40)
 นําตาล วันศุกร์ราคาปรับตัวขึน . %จากวันก่อนหน้า อยู่ที . เซ็นต์/ปอนด์
ทําให้ราคานําตาลเฉลีย Q63(QTD) เพิม % จากราคาเฉลีย Q63 โดยมี
ปั จจัยหนุนราคาหลัก ความกังวลภาวะ La Niña (ลานีญา) ส่งผลให้เกิดความ
แห้งแล้งในบราซิล (ผูผ้ ลิตนนําตาลรายใหญ่ของโลก) ผลผลิตนําตาลจึงออกสู่
ตลาดน้อยลง ส่วนอีกสาเหตุหนึงมาจากกองทุนต่างชาติเข้าซือสัญญา Future
นําตาลมากขึน หนุนให้ราคานําตาลเริมปรับเพิมขึน หลังจากทีทรงตัวตําในช่วง
ก่อนหน้า คําแนะนํากลุม่ trading ช่วงสันหุน้ KSL
 เมล็ด ถัวเหลือ ง(Soybean)และกากถัวเหลือ ง (Soybean Meal) ราคาวันศุกร์
ปรับขึน . % และ . % จากวันก่อนหน้า โดยรวมทําให้ราคา Soybean และ
Soybean Meal เฉลีย Q63(QTD) เพิม % และ % จากราคาเฉลีย Q63
โดยมีปัจจัยหนุนหลักคือ ฝั ง Supply คือ ปริมาณ Stock ในสหรัฐฯลดลง %
จากงวดผลิตปี ก่อน รวมถึงการเร่งนําเข้าเมล็ดถัวเหลืองจากจีนอย่างต่อเนือง
โดยรายงาน WASDE Report ประจํา ต.ค. ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ
(USDA) เมือวันศุกร์ทีผ่านมามีการปรับเป้าการนําเข้าถัวเหลืองจากจีนเป็ น
ล้านตันเทียบกับ WASDE Report เดือนก่อนที USDA คาดการณ์ไว้ ล้านตัน
มส่งผลให้ Stock to consumption ratio ตําสุดในรอบ ปี ที . % จาก . %
ในงวดผลิ ต ปี ก่ อ น ประกอบกั บ สถานการณ์ล านี ญ า (ภั ย แล้ง ) ที มี โ อกาส
(Probabilities) เกิดขึนราว % ในช่วง ต.ค. – ธ.ค. มีแนวโน้มส่งผลต่อการ
เพาะปลูกถัวเหลืองในบราซิลและอาร์เจนฯ คําแนะนํากลุม่ trading หุน้ TVO
ราคา Soft Commodity แนวโน้มปรับเพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง
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Covid-19 ยังเป็นปัจจัยสร้างแรงกดดัน และต้องติดตามใกล้ชิด
สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในเดือน ต.ค.
ทัวโลกยังต้องติดตาม
ภายหลังจํานวนผูต้ ิดเชือหลายประเทศยังเพิมขึนต่อ โดยเฉพาะในเอเชีย อินโดนีเซีย และที
สําคัญคือ เมียนมาร์ ผูเ้ สียชีวิตเร่งตัวเหนือ ราย ทําจุดสูงสุด และเริมมีความกังวลว่า
มีการติดเชือจะเริมเข้าไทย ล่าสุด มีการตรวจพบชาวเมียนมาร์ติดเชือ COVID-19 จํานวน
2 ราย บริเวณด่านพรมแดน อ. แม่สอด จ. ตาก ส่งผลให้มีการปิ ดด่านชายแดน และปิ ดโรง
เรีบยนในพืนทีดังกล่าวทันที ประเด็นข้างต้น
 สร้าง Sentiment เชิงบวกต่อ หุน้ STGT, STA, NER
 สร้าง Sentiment กดดัน SET Index หากพิจารณา ในอดีต พบว่าช่วงทีมีความ
กังวล COVID-19 ในประเทศ SET Index ปรับตัวลงแทบทุกครัง เช่น เคสอียิปต์
และซูดาน SET Index ลดลง - . % และเคสดีเจ SET Index ลดลง - . %
(ดังรูป)
การตอบสนองของ SET Index ต่อความกังวล COVID-19 ในประเทศไทย
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การชุมนุม 14 ต.ค.63 น่าจะทำให้ SET Index อยู่ในภาวะ Wait & See
สัปดาห์นีมีวันทําการเพียง วัน ขณะที ใน ของวันทําการก็จะมี การจัดชุมนุมทาง
การเมืองในวันพุธที ต.ค.
ดําเนินการโดยกลุ่ม คณะราษฎร์
ประเมินจาก
สถานการณ์แวดล้อมก่อนการชุมนุม เมือเทียบกับการจัดชุมนุมใหญ่รอบล่าสุดทีเกิดขึน
เมือ ก.ย.
ทีผ่านมา เห็นว่ามีความแตกต่าง กล่าวคือก่อนการชุมนุม ก.ย.
เห็ น ภาพการสร้า งกระแสการชุ ม นุ ม ที คึ ก คั ก โดยมี ก ารจั ด ชุ ม นุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยๆ ใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ อีกทังมีการกําหนดข้อเรียกร้องของกลุม่ ต่างๆ ตามมาด้วย อย่างไร
ก็ ต ามสํา หรับ การชุม นุม ในรอบวัน ที ต.ค.
เมื อเปรี ย บเที ย บแล้ว บรรยากาศ
แวดล้อมดูคอ่ นข้างจะเงียบสงบกว่า อีกทังส่วนหนึงยังเป็ นวันทําการปกติ ไม่ได้เป็ นการเริม
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จัดชุมนุมในวันหยุดเหมือนรอบทีผ่านมา จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวทําให้ Sentiment ที
ส่งต่อมายัง SET Index ดูจะผ่อนคลายมากกว่ารอบทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ก็ยงั นับเป็ น
เหตุการณ์ทีต้อ งติ ดตามดูพัฒนาการว่า จะมี การชุมนุมแบบยื ดเยือหรือไม่ จะมี ค วาม
รุ นแรงในการชุมนุมหรือไม่ และท่ า ที ข องกลุ่มผู้ชุมนุม รวมถึ ง เจ้า หน้า ทีภาครัฐจะเป็ น
อย่างไร ภาวะการณ์ดงั กล่าวน่าจะส่งผลทําให้บรรยากาศการลงทุนในวันนีน่าจะไม่คึกคัก
และอยู่ ใ นภาวะ Wait&See ทั งนี การติ ด ตามสถานการณ์ท างการเมื อ ง ฝ่ ายวิ จั ย มี
เป้าประสงค์ไปทีการดูว่าสถานการณ์ทีเกิดขึนจะมีผลต่อการทํางานของรัฐบาลหรือไม่
เฉพาะอย่างยิงในส่วนของการออกมาตรการเพือดึงเศรษฐกิจไทยออกจากภาวะถดถอย
ซึงถือว่าเป็ นความจําเป็ นเร่งด่วนในภาวะปั จจุบนั

หลายหุ้น Outperform เด่นจนได้คัดเข้าดัชนี SET50/SET100
ปี นี แม้ต ลาดหุ้น ไทยจะเผชิ ญ หลาดหลายปั จ จัย ลบ โดยเฉพาะประเด็ น COVID-19 ที
ยื ด เยื อ กดดั น SET Index ลดลงเกื อ บ %ytd อย่ า งไรก็ ต ามมี หุ้ น หลายบริ ษั ท ที
Outperform ตลาดมาก บวกกั บ มูล ค่ า ซื อขายที เร่ง ตัว ขึ น แม้ข ้อ มูล ที ใช้จ ะยัง ไม่ ค รบ
กําหนดตามระยะเวลาทีตลาดใช้คาํ นวณ (ธ.ค. – พ.ย 63) แต่เบืองต้นพอจะเห็นหุน้ ทีมี
โอกาสเข้าคํานวณในดัชนี SET50 หรือ SET100 ในรอบ H64 ได้
ดังนันฝ่ ายวิจัยจึงทําการประเมินหาว่าหุน้ ทีมีโอกาสสูงเข้าคํานวณในดัชนี SET50 และ
SET100 รอบ H64 ดังตารางด้านล่างนี
ในเบื้องต้น คาดการณ์หุ้นที่มีโอกาสเข้าคำนวณ SET50 และ SET100 รอบ 1H64
Stock

Market 1H64F

Prob.

Rank Market Cap.
(9 Oct 63)
(Baht)

SCGP

SET50-100 (Fast Track)

100%

1.4-1.5 แสนล ้านบาท

BAM

SET50

100%

69,165,705,220

DELTA

SET50

80%

241,368,342,309

COM7

SET50

70%

50,700,000,000

ตําสุด SET50

33,788,379,863

DCC

SET100

90%

19,677,461,268

JMART

SET100

70%

14,927,224,142

ตําสุด SET100

ทีมา: SET, ข้อมูลสินสุด ณ วันที 9 ต.ค.
*หมายเหตุ คาดหุน้ ถูกคัดออกจาก SET50 คือ TCAP BPP WHA IRPC
คาดหุน้ ถูกคัดออกจาก SET100 คือ ERW AAV SIRI

7,401,547,564
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วั น นี คาด SET Index แกว่ ง ตั ว ในกรอบแคบ
จุ ด จากที ไม่ มี ปั จจั ย
ขับเคลือนชัดเจนบวกกับความกังวลการชุมนุมวันที ต.ค. ดังนัน กลยุทธ์เน้ น
หุ้นทีมีปัจจัยบวกจากการมีโอกาสเข้ าคํานวณในดัชนี SET50 และ SET100 ถือเป็ น
แรงส่ ง ที ดี ต่ อ หุ้ น ในยามที ตลาดขาด Fund Flow หนุ น ชื นชอบ DCC, JMART
รวมถึงหุ้นทีมีกระแสอย่าง WORK เป็ น Toppicks โดยมีรายละเอียดพืนฐาน ดังนี
DCC (FV @ 3.10) กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ ก เจาะกลุ่มตลาดซ่อมแซมบ้าน พร้อมสินค้า
กระเบืองแผ่นใหญ่ x120 ซม.ทีตอบโจทย์ความต้องการด้วยราคาทีตํากว่ากระเบือง
นําเข้าถึง % ช่วยหนุนยอดขาย Q63 เติบโต %YoY ประเมินกําไรสุทธิ Q63 ไว้ที
ล้านบาท เพิมขึน %YoY ส่วนแนวโน้มกําไร Q63 ยังแรงต่อเนือง มีปัจจัยหนุนจาก
มี
ต้นทุนค่าขนส่งทีลดลง แนวโน้มกําไร M63 คิดเป็ นสัดส่วนถึง % ของกําไรปี
โอกาสสูงทีฝ่ ายวิจยั จะปรับประมาณการกําไรปี - ขึนอีก ทังนีหากประเมิน FV ด้วย
ประมาณการเดิ ม จะให้ร าคาเหมาะสมปี
ที . บาท มี Upside 29% และให้
Dividend Yield 6.05% ต่อปี
JMART (FV @ 18.00) เป็ นบริษัทเดียวทีเน้นจําหน่ายสินค้าโทรศัพท์มือถือเป็ นหลักและ
ครอบคลุม ทุก แบรนด์ บวกกับ มี ช่ อ งทางขายในเครื อ ที หลากหลาย คื อ ทังหน้า ร้า น
JMART, ลูกตูใ้ นพืนทีเช่า IT Junction ของ J (ถือหุน้ 75%) และการขายตรงผ่านช่องทาง
SINGER (ถือหุน้ 30%) การทีมีธุรกิจการเงินในเครือ ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
ลูกค้าทีมีความต้องการซือสินค้ารุน่ ใหม่มาใช้ก่อน ตามกระแสความนิยม ขณะทีราคาหุน้
ปั จจุบนั แม้ปรับตัวขึนมาบ้างแล้ว แต่ซือขายกันที PER64F ราว เท่า ยังตํากว่า COM7
ทีซือขาย เท่า ยังมี Upside สูงกว่า % ถือเป็ นโอกาสสะสม
WORK (FV @ 12.00) แนวโน้ม กํา ไรครึงปี ห ลัง ฟื นจากแนวโน้ม เม็ ด เงิ น โฆษณาที วี ที
กลับมาฟื นตัวต่อเนือง โดย เดือน ก.ค. และ ส.ค. เพิมขึนจากเดือนก่อนหน้า . % MoM
และ . % MoM รวมถึง Sentiment ระยะสันจากรายการมวยดารา Fight 10 SS ที
เตียมชกคูแ่ รกวันนี หากย้อนดูสถิติของรายการ Fight 10 SS1 หลังจากออกอากาศเทป
แรก ราคาหุน้ ได้ปรับตัวขึนไปถึง % ภายในระยะเวลาไม่ถึง สัปดาห์
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

