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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แนวโน้มสถานการณ์ทางการเมืองร้อนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจากนี้ไปน่าจะเห็น
การชุมนุมต่อเนื่องไปอีกระยะ คาดทำให้ SET Index ยังอยู่ในภาวะปรับฐาน
ต่อไป พอร์ตจำลองแนะนำถือเงินสด 25% มาจากการขาย CPN, ORI และ
ลดน้ำหนัก MTC ส่วนหุ้น Top Pick เลือก MCS ที่รายได้เกือบ 100% มา
จากญี่ปุ่น และ PTTGC ซึ่งขับเคลื่อนด้วยราคาสินค้าที่อ้างอิงตลาดโลก

การเมืองเรื่องที่ไม่จบลงง่ายๆ ... เงินสด + หุ้น High Dividend Yield
การชุมนุมทีราชประสงค์วานนี แม้ภาพรวมไม่มีความรุนแรงเกิดขึน แต่ดว้ ยจํานวนผูช้ มุ นุม
ทีมากกว่าคาด และมีการนัดชุมนุมต่อเนืองทุกวันแบบไม่คา้ งคืน รวมถึงมีการกระจายจุด
ชุมนุมออกไปในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทําให้ประเมินว่าสถานการณ์การชุมนุมในรอบนี
ไม่น่าจะจบลงง่ายๆ ซึงจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ Sentiment การลงทุน รวมถึงแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยทีต้องการมาตรการกระตุน้ ทีหลากหลาย รวมถึงความเชือมันของทังผูผ้ ลิต
และ ผูบ้ ริโภค มาสนับสนุน ส่วนผลประกอบการกลุ่มธนาคารฯทีทยอยประกาศออกมา
เบื องต้น ฝ่ ายวิ จัย คาดว่า จะเห็ น การหดตัว ลงทัง YoY และ QoQ อี ก ทังยัง ต้อ งรอดูทิ ศ
ทางการแก้ปัญหา NPL หลังจากทีหมดระยะเวลาผ่อนผันให้ลกู หนีหยุดพักการชําระหนีใน
วันที ต.ค.
ว่าจะมีสดั ส่วนของลูกหนีทียังไม่สามารถกลับมาชําระหนีได้มากน้อย
เท่าใด ซึงเป็ นปั จจัยบ่งชีเรืองการตังสํารองฯ ในอนาคต และมีผลต่อเนืองไปยังการจ่ายเงิน
ปั นผลงวดปี
ประเมิน SET Index ผันผวนในทิศทางลง กลยุทธ์การลงทุนให้ถือหุน้
High Dividend Yield และ เงินสด เพิมขึน โดยวันนีให้ขาย CPN, ORI และ ลดนําหนัก
MTC ลง % ถือเป็ นเงินสดนําหนัก % ของพอร์ต Top Pick เลือก MCS และ PTTGC
ผลตอบแทน SET Index หลังประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
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ภวัต ภัทราพงศ์

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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Covid-19 ยุโรปรุนแรง ... ส่วนสัปดาห์หน้าติดตาม GDP จีน
ตลาดหุน้ ทัวโลกในช่วงสุดสัปดาห์นี – ต่อเนืองจนถึงสัปดาห์หน้า ASPS ประเมินว่ามี
ประเด็นสําคัญทีตลาดให้นาหนั
ํ ก คือ
 สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด ผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลกจะแตะระดับ 39 ล้านราย
โดยประเทศทีผูต้ ิดเชือยังพุ่งขึนแรงและน่ากังวล ยังเป็ นฝังยุโรป คือ ฝรังเศส และ
อังกฤษ ทําให้รฐั บาลประเทศเหล่านีกลับมาประกาศ Curfew และ Lockdown
เช่นเดียวกับในเอเซีย พม่า อินโด ผูต้ ิดเชือยังเพิมสูง ขณะทีพบว่าการพัฒนา
วัคซีนของบางบริษัทกลับมาเผชิญอุปสรรค อาทิ บริษัท Johnson & Johnson
หยุดพัฒนาวัคซีนเฟสสุดท้ายชัวคราว (ปั จจุบนั ยังไม่มีข่าวกลับมาทดลองต่อ)
โดยรวมเชือว่าจะเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อ STGT, STA และ NER
 รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ ต.ค.GDP Growth ของจีน งวด Q63 Consensus
คาดจะขยายแรง . %yoy จาก . %yoyในงวด Q63 หลักๆ ASPS ประเมิน
เป็ นผลจากจีนควบคุม Covid-19 ได้ดีในช่วงทีผ่านมา และไม่มีการกลับมาติด
เชือรอบ ทีรุ นแรงเหมือนกับทีเกิดขึนในหลายประเทศ ASPS ประเมินหาก
GDP จีนออกมาดีกว่าทีคาดเชือว่าจะเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุน้ ใน
ภูมิ ภ าค และหุ้น กลุ่ม Global Play อาทิ กลุ่ม พลัง งาน คื อ กลุ่ม นํามัน (PTT
PTTEP) และกลุ่ม โรงกลัน (PTTGC) , และหุ้น ที มี สัด ส่ ว นรายได้ที มาจากจี น
อาทิ BEAUTY , CBG ฯ,ฯ ดังตาราง
รายชือ่ หุน้ ทีม่ สี ดั ส่วนรายด้มาจากจีน
%สัดส่วนรายได ้ของบริษัททีมาจากจีน
HANA
15%
DELTA
14%
KCE
10%
SVI
5%
CPF
25%
GFPT
3%
TFG
2%
TU
1%
TKN
45%
BEAUTY
40%
NER
30%
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

 Event สําคัญอืนๆ คือ ต.ค. Fed Beige Book รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือน
ต.ค., ต.ค.การ Debate รอบสุดท้าย ของผูช้ ิงประธานาธิ บดีสหรัฐระหว่าง
(Donald Trump Vs. Joe Biden) ล่ า สุด Poll ใน Bloomberg นาย Joe Biden
คะแนนํายังนํา . % นาย Trump 42.3%
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กลุ่ม Bank เสริมเงินกองทุน พร้อมรับสภาวะท้าทาย
ในช่วงทีผ่านมาหลายธนาคารมีการเตรียมความพร้อมผ่านการเสริมอัตราส่วนเงินกองทุน
เทียบสินทรัพย์เสียง (CAR) เพือรับมือสภาวะเศรษฐกิจทียังมีความไม่แน่นอนสูง ซึงอาจ
ส่งผลต่อคุณภาพสิ นทรัพ ย์ในอนาคต (ทําให้ Risk Weight Asset สูงขึน) รวมทังส่ง ผล
ต่อเนืองถึงภาระการตังผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (Expected Credit loss :
ECL) ให้เพิมขึน ในกรณีเลวร้ายอาจส่งผลต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (จากการดําเนินงานติดลบ)
ทีเป็ นสัดส่วนหลักของฐานเงินกองทุนขันที (Tier- 1) ให้ลดลง
โดยทัง BBL และ KBANK มีการออกตราสารหนีประเภท Perp Bond ซึงสามารถนับเป็ น
เงิ น กองทุ น ขันที ประเภท Add Tier -1 (ตราสารทางการเงิ น ที มี ล าํ ดับ สิ ท ธิ ใ นการ
เรียกร้องใกล้เคียงหุน้ สามัญ) มูลค่า ล้านเหรียญ (อัตราดอกเบีย 5%) และ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (อัตราดอกเบีย . %) ตามลําดับ ช่วยหนุน Tier – 1 ของทังสองธนาคาร
เพิมขึนจากเดิมประมาณ % ทังนี ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าการออกตราสารประเภท Add Tier
- เป็ นทางเลือกอันดับต้นๆ ของกลุ่มฯ ในการเพิมฐานเงินกองทุน ก่อนการออกหุน้ สามัญ
ํ าหุน้ สามัญและหาก
ใหม่ เพียงแต่การออกตราสารกลุ่ม Add Tier -1 ทีมีลาํ ดับสิทธิตากว่
ออกในช่ ว งที สถานกาณ์ เ ลวร้า ย ย่ อ มส่ ง ผลให้ อั ต ราดอกเบี ยของตราสารหนี นั น
สูงขึน
ปั จจุบนั ตามหลัก Basel III ทาง ธปท. กําหนดให้ ธ.พ. ไทย ได้แก่ 5 ธ.พ. ทีมีความสําคัญ
เชิ ง ระบบ (Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs) ได้ แ ก่ BAY, BBL,
KBANK, KTB และ SCB กําหนดอัตราส่วนเงินกองทุนทังสินเทียบสินทรัพย์เสียง (CAR)
ขันตําตามกฎหมายที 12% (Tier 1 ที 9.5% และ Tier 2 ที 2.5%) ส่วน ธ.พ. ทีไม่จดั เป็ น D
– SIBs กําหนด CAR ขันตําที 11% (Tier 1 ที 8.5% และ Tier 2 ที 2.5%) โดย ณ สินงวด
2Q63 ทุกธนาคารยังมี CAR สูงเกินเกณฑ์ขนตํ
ั าพอสมควร เฉลียอยู่ที 18% ซึง TISCO มี
CAR สูงสุดในกลุม่ ฯ ราว 22% (Tier-1 ที 17.6%)
ขณะทีวานนี TISCO นําร่องประกาศงบการเงินเป็ นธนาคารแรก ภาพรวมกําไรดีกว่าฝ่ าย
วิจยั และตลาดคาด เติบโต % QoQ เท่ากับ . พันล้านบาท จากการตังสํารองลดลง
และ NIM เพิมขึนมาที . % จาก . % ในงวดก่อน รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมฯ ฟื น
ตัว ด้า น NPL Ratio ลงดลง ลงมาที . % จาก . % ณ สิ นงวดก่ อ น และหนุ น
Coverage Ratio เร่งตัวเป็ น . % จาก % ณ สินงวดก่อน สูงเป็ นอันดับต้นๆ ของ
กลุ่มฯ จากจุดเด่นเรือง CAR และสํารองในช่วงทีผ่านมาค่อนข้างสูง ช่วยลดแรงปะทะจาก
NPL ที มี แ นวโน้ม เกิ ด ขึ นในช่ ว ง Q63 หลั ง หมดมาตรการพั ก ชํา ระหนี จึ ง ปรับ เพิ ม
คําแนะนําเป็ น ซือ มูลค่าพืนฐานปี
ที บาท
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กลยุทธ์ลงทุน หลังรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
แม้มาตรการการกระตุน้ เศรษฐกิ จช่วงโค้งสุดท้ายของปี จะยังเดินหน้าต่อเนือง ถื อเป็ น
Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุน้ แต่กลับถูกหักล้างจากสถานะการณ์ทางการเมืองร้อนแรง
ขึน หลังการชุมนุม ต.ค. ยุติ แต่กลุ่มคณะราษฎร์ยงั มีการชุมนุมเรียกร้องต่อเนือง และ
ปั จจุบนั สถานะการณ์ได้เดินทางมาถึงจุดทีรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ดังนันฝ่ ายวิจยั ฯ จึงทําการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตลาดหุน้ ในอดีต หลังจากรัฐบาล
(พฤษภาทมิฬ) ตามมาด้วย
ประกาศภาวะฉุกเฉินใน ครัง ทีผ่านมา เริมจาก พ.ค.
ก.ย.
(ชุมนุมกลุ่มพันธมิตร), พ.ค.
(ชุมนุมกลุ่มนปช.) และ ม.ค.
(ชุมนุม
กลุม่ กปปส.)
ผลลั พธ์ คือ หลั งจากรั ฐบาลประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น SET Index จะผั นผวน
หนั ก ก่ อ นในระยะสั น แต่ จ ะค่ อ ยๆ ทยอยปรั บ ตั ว เพิ มขึ นในระยะถั ด ไป โดยมี
รายละเอียดดังนี
ในช่วง สัปดาห์แรก หลังรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน SET Index มีโอกาส
ผันผวนหนัก และแกว่งตัวตังแต่ - . % ถึง + . %
ในช่วง เดือน เดือน และ เดือน หลังจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
SET Index ค่อยๆ ฟื นตัวขึนตามลําดับ โดย ให้ผลตอบแทนเฉลีย . % ( เดือนให้
หลัง), . % ( เดือนให้หลัง) และ . % ( เดือนให้หลัง)
ผลตอบแทน SET Index หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
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กลยุทธ์การลงทุน แนะนําแบ่งสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) และเลือกลงทุน
(Selective Stocks) ดังนี
1. แนะนําถือเงินสด % ของพอร์ตการลงทุน เนืองจากความไม่แน่นอนทาง
การเมืองยังมี และมักจะกดดันให้ SET Index ผันผวนเสมอ
2. ลงทุนในหุ้น 5% ของพอร์ตการลงทุน โดยแบ่งกลุม่ หุน้ ทีจะลงทุนออกเป็ น
กลุม่ คือ
. เลือกลงทุนหุ้นกลางเล็กปั นผลสูง แนะนํา
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Valuation หุ้นจิ๋ว ปันผลเด่นที่ฝ่ายวิจัยฯชื่นชอบ
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(15/10/2020)

MCS

STEEL

14.10

19.50

38.3%

7.58

6.12

DCC

CONMAT

2.28

3.10

36.0%

13.03

6.37

ASK

FIN

18.40

25.00

35.9%

7.28

6.87

RJH

HELTH

22.40

26.90

20.1%

21.88

3.80

ICT

15.90

18.00

13.2%

19.27

3.89

JMART
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2.2 ทยอยสะสมหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ ง ทีอยู่ในกลุ่ มทีมักฟื นตัวได้ ดีหลั ง
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเมือง แนะนํา
Sector ที่ Outperform หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 เดือน

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

หุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งอย่ในกลุ่ม Outperform ตลาดได้ดีหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(15/10/2020)

STA

AGRI

31.50

40.00

27.0%

7.02

4.76

CPF

FOOD

26.00

41.00

57.7%

8.76

3.46

TU

FOOD

15.20

17.00

11.8%

14.37

4.08

FIN

52.50

57.00

8.6%

21.64

0.69

MTC
SAT

AUTO

12.80

12.90

0.8%

34.03

1.47

BGRIM

ENERG

42.25

62.00

46.7%

42.22

0.90

PTTEP

ENERG

80.50

95.00

18.0%

14.03

4.97

PTTGC

PETRO

41.75

44.00

5.4%

NM

1.20

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

Toppicks วันนี เลือก หุ้นเล็กปั นผลสูง MCS และหุ้นถูกผลกระทบการเมืองน้ อย
และมีโอกาสฟื นตัวได้ ดีหลังรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน PTTGC
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SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

