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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐาน เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในรายงาน
Invest+ เดือน ต.ค. 63 เข้ามามีอิทธิพลพร้อมๆ กัน โดยเน้นหนักไปที่เรื่อง
การเมืองในประเทศ และ Covid-19 คาดน่าจะกดดันให้ SET Index ปรับตัว
ลดลง พอร์ตจำลองวันศุกร์มี Stop Profit หุ้น INSET แนะนำถือเป็นเงินสด
เพิ่มเป็น 35% ส่วนหุ้น Top Pick วันนี้เลือก PTTGC และ TU

ถือเงินสดเพิ่ม หลบเข้า หุ้น Global Play และหุ้น High Dividend
เหมือนปั จจัยเสียงทีฝ่ ายวิจัยได้ระบุไว้ ประการ ใน Invest + ฉบับเดือน ต.ค. ได้แก่
การเมื อง, Covid-19, การเลือกตังในสหรัฐ, การกลับมาใช้เกณฑ์ Short Sell ตามปกติ
และการเตียมเข้ามาซือขายของ SCGP จะเข้ามามีอิทธิพลเกือบจะพร้อมๆ กัน กล่าวคือ
กระจายทัวประเทศ ในส่วนของ
การเมืองก็ เกิ ดการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร์
Covid-19 ล่าสุดก็พบการติดเชือในประเทศที แม่สอด, การเลือกตังสหรัฐฯ ก็เต็มไปด้วย
กระแสเชิงลบทีเข้ามาสร้างความผันผวนให้กบั ตลาดหุน้ ด้าน Short Sell พบว่าอยู่ในระดับ
ราว พันล้านบาท/วัน สภาพแวดล้อมดังกล่าวเชือว่าน่าจะสร้างแรงกดดันให้ SET Index
ปรับตัวลดลงได้ต่อโดยใน Invest + ได้กาํ หนดแนวรับแรกที
จุด ในช่วงเวลานีต้องใช้
ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยพอร์ตการลงทุนจําลอง ฝ่ ายวิจยั ได้ปรับมาถือครองเงินสด
เพิมขึน โดยวันศุกร์เช้า ( ต.ค. ) ได้ปรับพอร์ตโดยถือเงินสด % และระหว่างวันมีการ
Stop Profit หุน้ INSET ทําให้ระดับการถือครองเงินสด ณ ปั จจุบนั เพิมเป็ น % สําหรับ
หุน้ ทีเลือกไว้ในพอร์ตจะมีส่วนของหุน้ ใน Theme Global Play อย่าง PTTGC และหุน้ ทีให้
Dividend Yield น่าสนใจอย่างTU ซึงวันนีเลือกทัง บริษัทเป็ น Top Pickการชุมนุมทีรา
ชดนําหนัก MTC ลง % ถือเป็ นเงินสดนําหนัก % ของพอร์ต Top Pick เลือก MCS และ
PTTGC
มูลหนีท้ ไี่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน
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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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GDP Growth จีน 3Q63 ขยายตัว 2 ไตรมาสติด ดีต่อหุ้น Global
ประเด็นต่างประเทศทีตลาดให้นาหนั
ํ กเช้าวันนี คือ การรายงาน GDP Growth ของจีน
งวด Q63 ขยายตัว 4.9%yoy จาก . %yoy ในงวด Q63 หลัก เชื อว่ า ผลจากจี น
ควบคุ ม Covid-19 ได้ดี ใ นช่ ว งที ผ่ า นมา และไม่ มี ก ารกลับ มาติ ด เชื อรอบ ที รุ น แรง
เหมือนกับทีเกิดขึนในหลายประเทศ ASPS ประเมิน GDP จีนทีออกมาดีกว่าทีคาดเชือว่า
จะเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุน้ ในภูมิภาค และหุน้ กลุ่ม Global Play อาทิ กลุ่ม
พลัง งาน คื อ กลุ่มนํามัน (PTT PTTEP) และกลุ่ม โรงกลัน (PTTGC) และหุ้น ทีมี สัดส่ว น
น อาทิ BEAUTY, CBG ฯลฯ ดังตาราง
รายได้ทมาจากจี
ี
รายชือ่ หุน้ ทีม่ สี ดั ส่วนรายได้ทมี่ าจากจีน
HANA
DELTA
KCE
SVI
CPF
GFPT
TFG
TU
TKN
BEAUTY
NER

%สัดส่วนรายได ้ของบริษัททีมาจากจีน
15%
14%
10%
5%
25%
3%
2%
1%
45%
40%
30%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

เรื่อง พักชำระหนี้แบงค์ “ไม่ต่อก็เหมือนต่อ”
แม้ ธปท.ไม่ตอ่ อายุมาตรการพักชพําระหนีตามแนวทางทัวไปสําหรับลูกค้ากลุ่ม SME ทีจะ
ครบกําหนดในวันที ต.ค. จํานวน . ล้านบัญชี คิดเป็ นมูลหนีประมาณ . ล้าน
ล้านบาท (สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จํานวน 4 แสนล้านบาท + ธนาคารพาณิชย์และ Non
bank จํานวน . แสนล้านบาท) จากจํานวนมูลหนีทีได้รบั ความช่วยเหลือทังหมด .
ล้านล้านบาท โดย ธปท. เปิ ดเผยว่ามูลหนีในส่วนของธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่สามารถ
กลับมาชําระหนีได้ตามปกติและมี % อยู่ระหว่างธนาคารติดต่อลูกหนี ทังนี ภายหลัง
หมดมาตรการฯ ตามแนวทางทัวไป ธปท. ให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี ให้
สอดรับกับความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี ตามความเหมาะสมแก่ลูกหนีแต่ละ
ราย อย่างไรก็ดีในทางปฏิบตั ิ ธปท. เปิ ดช่องให้สถาบันการเงินคงการจัดชันสําหรับลูกหนีที
อยู่ระหว่างการเจรจาปรับปรุ งโครงสร้างหนีไว้ตามเดิมก่อนเข้าร่วมมาตรการฯ จนถึงสินปี
และในกรณีทีสถาบันการเงินยังไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของลูกหนีได้อย่าง
ชัดเจน เช่น กิจการของลูกหนียังไม่สามารถเปิ ดดําเนินการได้ตามปกติ (ส่วนใหญ่น่าจะ
เป็ นลูกหนีทีทําธุรกิจเกียวข้องกับการท่องเทียว) ธปท. อนุญาตให้สถาบันการเงินพิจารณา
พักชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบียต่อไป ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน เดือน นับ
จากสินปี
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ภาพรวมฝ่ ายวิจยั ประเมิน NPL Formation กลุม่ ฯ ณ สินงวด Q63 ไม่เร่งตัวขึนเร็วจากสิน
งวด Q63 จากนโยบายตามข้างต้น และทยอยเพิมขึนในช่วง Q64 เนืองจากมี ความ
เป็ นไปได้ทีลูกหนีบางส่วนทีการดําเนินงานตํากว่าค่าเฉลียและไม่สามารถเข้าแผนปรับปรุ ง
โครงสร้างหนีได้ ทังนี ภายหลังปรับปรุ งโครงสร้างหนี ยังต้องติดตามการชําระเงินของ
ลูกหนีว่าจะทําได้ตามเงือนไขทีปรับปรุ งใหม่หรือไม่ หากทําได้ตามเงือนไขช่วยลดปั ญหา
NPL อย่างไรก็ตามคาดการปรับปรุงโครงสร้างหนี ทําให้ NIM ของธนาคารลดลง ตามการ
ขยายระยะเวลาชําระหนีและการลดอัตราดอกเบียเพือช่วยเหลือลูกค้า เป็ นไปตามหลัก
อัต ราดอกเบี ยที แท้จ ริง (EIR) ขณะที การตังผลขาดทุน ด้า นเครดิ ต ที คาดว่ า จะเกิ ดขึน
(Expected Credit loss : ECL) เชือว่าธนาคารทีดําเนินนโยบายบริหารจัดการแบบอนุรกั ษ์
นิยมไม่ผ่อนการตัง ECL แม้ทางบัญชีคุณภาพสินทรัพย์ยังไม่ถดถอยก็ตาม ส่วนมูลหนี
บางส่วนทีจะได้รบั การพักชําระหนียังต้องติดตามว่าจะมีปริมาณเท่าใด กล่าวโดยสรุ ปงบ
แสดงฐานะการเงินของธนาคาร จะเริมสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจอย่างเต็มทีตังแต่ Q64
เป็ นต้นไป (รวมผลจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนีรายย่อยเฟส ทีจะทยอยสินสุดช่วง
1H64)
คงนํ าหนั ก น้ อ ยกว่ า ตลาด สํ า หรั บ กลุ่ ม ฯ จากภาพรวมคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ ยั ง
คลุมเครือ แนะนํา TISCO(FV@B80) เนืองจากสัดส่วนลูกหนีเข้าร่วมมาตรการพักชําระ
หนีประมาณ % ของพอร์ตสินเชือธนาคาร ตํากว่าค่าเฉลียกลุ่มฯ ( ธนาคารทีฝ่ ายวิจยั
ศึกษา) ทีมีลูกหนีเข้ารับความช่วยเหลือราว % ของพอร์ตสินเชือกลุ่มฯ อีกทังสัดส่วน
สินเชือ SME ตําสุดในกลุ่มฯ เพียง % ของพอร์ตสินเชือ (ส่วนใหญ่เป็ นตัวแทนจําหน่าย
รถยนต์ และเป็ นวงเงินประเภท Floorplan ซึงมีการเบิกใช้วงเงินตามยอดขายรถยนต์ของ
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์) ประกอบกับการตัง ECL ตลอดช่วง M63 ถือว่าสูงพอสมควร
สะท้อ นจาก Coverage Ratio ที % สูง เป็ น อัน ดับ ต้น ๆ ของกลุ่ม ฯ ด้า นอัต ราส่ ว น
ั า %) สูงสุดในกลุ่ม
เงินกองทุนทังสินเทียบสินทรัพย์เสียง (CAR) ที . % (เกณฑ์ขนตํ
ส่วน ธ.พ. ขนาดใหญ่ ปั จจุบนั มีแนะนํา ซือ เพียง BBL (FV@B122) จากโครงสร้างสินเชือ
ลูกค้ารายใหญ่
มูลหนีท้ ไี่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน
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5 Factors กดดัน SET พร้อมกันในสัปดาห์นี้
ฝ่ ายวิจยั ฯ ได้แนะนํา ปั จจัยเสียง ทีจะกดดันตลาดหุน้ ไทยในช่วงเดือน ต.ค. นี โดยทัง
ปั จจัยได้ทาํ งานพร้อมกัน คือ
COVID-19 ทัวโลกยังระบาดแรง จํานวนผูต้ ิดเชือสะสม(Total Case) ทัวโลกเพิมขึนจน
เกือบแตะระดับ ล้านราย โดยจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่(New Case) ในหลายประเทศ
เพิมขึนอาทิ
 สหรัฐ ล่าสุดวันศุกร์ เพิมขึน 6.92 หมืนรายสูงกว่าค่าเฉลีย 7 วันย้อนหลังที .
หมืนราย และแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนยุโรป คือ ฝรังเศส พบผูต้ ิดเชือใหม่
32,427 ราย สูงกว่าค่าเฉลีย 7 วันย้อนหลังที , ราย,
 ไทย ช่วงสุดสัปดาห์ทีผ่านมา พบผูต้ ิดเชือ COVID-19 รวม 5 ราย เป็ นชาวเมียน
มาร์ ใน อ.แม่สอด จ. ตาก ทําให้ผวู้ ่าฯ จังหวัดตากมีคาํ สัง Lockdown หมู่บา้ นที
เกียวข้องจํานวน 2 หมู่บา้ น รวมถึงระงับการนําเข้า- ส่งออกสินค้า ณ จุดผ่านแดน
โดยรวม
แนวชายแดนจัง หวัด ตาก-เมี ย นมาร์ ตังแต่ วัน ที 18-25 ต.ค.
ประเด็นการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังกล่าว เชือว่าจะยังเป็ นปั จจัย
สําคัญทีกดดันการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก และสร้าง Sentiment เชิงลบต่ตลาด
หุน้ โลก และตลาดหุน้ ไทยต่อไป แต่มีโอกาสช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อหุน้
บางกลุม่ เช่น STGT, STA และ NER
การเมืองสหรัฐเข้ าสู่ช่วงโค้ งสุดท้ าย โดยสถิติทีเคยนําเสนอ คือ 1 เดือนก่อนการเลือกตัง
สหรัฐ ตลาดหุน้ ทังสหรัฐและไทยจะผันผวน โดยปรับตัวลดลงเฉลีย 4.1%และ 7.5%
ตามลํา ดับ แต่ มัก จะดี ด ตัว กลับ ขึ นมาช่ ว ง 1 สัป ดาห์ ก่ อ นการเลื อ กตังเสมอ โดยให้
ผลตอบแทนบวกเฉลีย 2.9% และ 5.8% ตามลําดับ (ส่วนปี นีผลตอบแทนตลาดหุน้ ตังแต่
ต้น เดื อ น-ปั จ จุบัน (mtd) พบว่ า S&P500 ปรับ เพิ มขึ น 3.6% แต่ SET Index ปรับ ลดลง
0.32%) ดังรูป
ASPS ประเมินว่าสัปดาห์นีตลาดหุน้ สหรัฐและไทยจะยังผันผวนต่อ โดยให้นาหนั
ํ กวัน
พฤหัสบดีที 22 ต.ค.การ Debate รอบสุดท้ายระหว่าง ปธน.Trump และ นาย Joe Biden
จะเป็ น อย่ า งไร ล่า สุด Poll ใน Bloomberg นาย Joe Biden คะแนนยัง นํา 51.3% นาย
Trump 42.4%
ผลตอบแทนของตลาดหุน้ ไทย (SET Index)

ทีมา: Bloomberg, ฝ่ ายวิจยั ASPS
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การตบเท้ าเข้ ามาของหุ้นขนาดใหญ่อย่าง SCGP ในสัปดาห์นี (22 ต.ค.
) เป็ น
ส่วนหนึงทีกดดันหุ้นขนาดใหญ่ให้ Underperform ตลาดต่อ เนืองจากยังมีบางกองทุน
ต้อ งเตรี ย มเงิ น ซื อหุ้น ดั ง กล่ า ว เพื อปรับ นําหนั ก พอร์ต เนื องจากไม่ ไ ด้จ องซื อผ่ า น
Cornerstone โดยเฉพาะกองทุนประเภท Passive Fund
ตลาดปรั บกฎให้ นักลงทุนกลั บมา Short Sales ได้ ตามปกติในเดือน ต.ค. นี โดย
ล่าสุดปริมาณการ Short Sales ในเดือน ต.ค. เฉลียเพิมขึนมาเกือบ พันล้านบาทต่อวัน
(ตอนทีตลาดใช้กฎ Up tick rule ปริมาณการ Short Sales เฉลียไม่ถึง ร้อยล้านบาทต่อ
วัน) และยิงมีปัจจัยรอบด้านเข้ามากระทย ทําให้ปริมาณการ Short Sales มีโอกาสเร่งตัว
ขึน
การเมืองไทยเป็ นอีกหนึ งประเด็นทีตลาดน่ าจะให้ ความสําคัญมากสุ ด เนืองจาก
การเมืองถื อเป็ นหัวใจหลักในการขับเคลือนเศรษฐกิจ โดยเวลาเกิดความเสียงดังกล่าว
ค่าเงินบาทมักอ่อนค่า Fund Flow ไหลออก และกดดันตลาดหุน้ ให้ปรับลงเสมอ และช่วง
สัปดาห์ทีผ่านมาก็เป็ นไปตามนัน คือ ค่างเนบาทอ่อนค่า . %, Fund Flow ต่างชาติไหล
ออกตลาดหุน้ ไทย . พันล้านบาท กดดัน SET Index ลดลง . % ขณะเดียวกัน Credit
Spread (CDS) มีการเร่งตัวขึนมาเร็วกว่า bps. อยู่ที bps. ขณะทีปั จจุบนั การชุมนุม
ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกยังคงยืดเยือ และมีการขยายตัวไปทัวประเทศ ซึงนักลงทุนต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด
ปัจจัยการเมืองกดดันตลาดหุน้ ไทยรอบด้านใน 1 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา เช่นเดียวกับในอดีต
ชือกลุ่ม
การชุมนุมกลุ่มพั นธมิตร (2551)
การชุมนุมกลุ่ม นปช (2553)*
การชุมนุมกลุ่ม กปปส (2556)
ค่าเฉลีย
การชุมนุมเยาวชนปลดแอค 1 สัปดาห์
(12/10/63- 16/10/63)

%Chg
%Chg
MSCI EM
SET Index
Index
-16.6%
-14.0%
5.3%
4.6%
-7.2%
-5.0%
-6.2%
-4.8%
-3.2%

0.14%

1.5 เดือน
เม็ดเงิน
Chg CDS ค่าเงินบาท
ต่างชาติ 5Y Spread
อ่อนค่า
(ล ้านบาท)
(Bps.)
(-)
-57,771
71.9
4.9%
28,995
16.8
-1.5%
-84,705
16.3
3.2%
-37,827
35.0
2.2%
4,126

3.0

0.65%

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ทั ง ปั จ จั ย ยั ง รุ ม เร้ า และกดดั น ตลาดหุ้ น ไทย ดั ง นั นกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ตอนนี
แนะนําถือเงินสด 35% ของพอร์ตการลงทุน ส่วนอีก % เน้ นลงทุนในหุ้นปั นผล
สูง DCC, JMART, MCS รวมถึงหุ้น Global Play อย่าง TU, PTTGC เป็ นต้ น โดยวันนี
เลือก TU, PTTGC เป็ น Toppicks
SET vs Sector Return 2019
SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

