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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
SET Index อยู่ในภาวะที่ขาดแรงหนุนทั้งจากปัจจัยพื้นฐาน และ Fund Flow
ทำให้ปรับตัวขึ้นได้ยาก ประเด็นที่ต้องติดตามยังเป็น 2 เรื่องหลักคือ การ
ระบาดของ Covid-19 และการเมืองในประเทศที่ร้อนแรง วันนี้ปรับพอร์ต
โดยลดเงินสดลง 5% เหลือ 20% โดยนำเข้าลงทุนใน MTC ส่วนหุ้น Top
pick เลือก MTC, STA และ TISCO

ขาดแรงหนุนทั้งปัจจัยพื้นฐาน และ Fund Flow
จบการรับฟั งความเห็นจากการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ข้อสรุปทีชัดเจนดูเหมือนจะมี
เรืองหลักคือ )การเดินหน้าแก้รฐั ธรรมนูญ และ ) การตังคณะกรรมธิการร่วมเข้ามารับฟั ง
และแก้ปัญหาการชุมนุม โดยภาพรวมเชือว่าสถานการณ์การเมืองยังคงจะมีความร้อนแรง
ต่อไป และเป็ นปั จจัยเสียงสําหรับตลาดหุน้ วันนีฝ่ ายวิจยั ได้ทาํ การปรับประมาณการ GDP
ปี
ขึนเล็กน้อย จากเดิมคาด - . % เป็ น - . % ทังนีเป็ นการปรับสมมุติฐานเรืองการ
ส่งออกจากเดิมทีคาดว่าจะติดลบ % เป็ นติดลบ % ให้สอดคล้องกับตัวเลขจริงทีออก
มาแล้วในช่วง M63 สําหรับปั จจัยแวดล้อมทางพืนฐานอืนๆ สําหรับตลาดหุน้ ไทยเช้านี มี
เรืองราคานํามันทีดีดตัวกลับขึนเล็กน้อยจากเหตุ พายุทีพัดเข้ากอ่าวเม็กซิโก แต่ก็มีแรง
กดดันจากการระบาดของ Covid-19 ทีกลับมารุนแรงและกดดันความต้องการใช้นามั
ํ นให้
ลดลงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีมีการทํา lockdown เพิมขึนในหลายประเทศ ประเมิน
โดยภาพรวมของ SET Index เชือว่ายังมีโอกาสปรับขึนได้ยาก เนื องจากขาดแรงหนุนทัง
ในเชิงปั จจัยพืนฐาน และ Fund Flow กลยุทธ์การลงทุนวันนีปรับพอร์ตเล็กน้อย โดยลดเงิน
สดจาก % เหลือ % เข้าลงทุนใน MTC หุน้ Top Pick เลือก MTC, STA และ TISCO

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-139.41
-735.77
-969.88
1,845.05
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

คาดการณ์ GDP Growth ไทย
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ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

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

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

COVID-19 กลับมาสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจอีกรอบ
การระบาดของ COVID-19 ทัวโลกยังคงเพิมขึนอย่างต่อเนือง สะท้อนจากจํานวนผูต้ ิดเชือ
รายใหม่ทัวโลกเพิมขึนอีก 457,892 ราย สูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วันที 443,352 ราย
ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลกแตะระดับ 44.2 ล้านราย ขณะทีจํานวนผูเ้ สียชีวิต
รายใหม่ทวโลกเฉลี
ั
ยย้อนหลังเพิมขึนจนเกือบทําจุดสูงสุดใหม่ (New High) โดยเพิมขึนอีก
5,926 ราย ซึงใกล้เคียงระดับจุดสูงสุดเดิมที 6,000 ราย ทังนี ผูต้ ิดเชือรายใหม่ยงั คงมาจาก
ฝั งสหรัฐทีพบผูต้ ิดเชือใหม่อีก 74,993 ราย, อินเดีย , ราย, ฝรังเศส 33,417 ราย,
อังกฤษ , ราย, อิตาลี , ราย, สเปน ,418 รายเป็ นต้น
การระบาดของ COVID-19 ทีกลับมารุ นแรงอย่างต่อเนือง ได้สร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ
และตลาดการเงินโลก สังเกตได้จากตลาดหุน้ สหรัฐวานนีปรับลงต่อ โดยดัชนี Dow Jones
ลดลง 0.8% และ S&P 500 ลดลง 0.3% ส่วนราคานํามันดิ บวานนี ลดช่วงบวกลงจาก
2.6% เหลือ 1.6% เนืองจากความกังวลการระบาด COVID-19 กดดันความความต้องการ
ใช้นามั
ํ นโลก (Demand) หักล้างแรงหนุนจากกําลังการผลิต (Supply) ทีจะลดลงจากพายุ
เฮอร์ริเคน Zeta ทีพัดเข้าสู่อ่าวเม็กซิโก ส่งผลให้แท่นขุดเจาะนํามันในอ่าวเม็กซิโก ซึงมี
กําลังการผลิตราว 2.94 แสนบาร์เรล/วัน ( % ของ Supply) ต้องปิ ดดําเนินการชัวคราว
อย่างไรก็ต าม การแพร่ร ะบาดของไวรัส COVID-19 มีโ อกาสช่ว ยหนุ น Sentiment
เชิงบวกต่อ หุน้ บางกลุ่ม ได้ เช่น STGT, STA และ NER
พายุ Zeta เข้าถล่มอ่าวเม็กซิโก

ทีมา : U.S. National Hurricane Center
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ปรับ GDP ไทย ปี 2563 ดีขึ้นเหลือติดลบ 7.9%
ASPS ปรับ เพิ มคาดการณ์ GDP ปี
หดตัว . %yoy จากเดิ ม คาดหดตัว . %
หลังจากเห็นดัชนี ชีนําเศรษฐกิ จฟื นตัวชัดเจน หลังจากรัฐคลาย Lockdown ตังแต่งวด
2Q63 หลักๆทําให้มีการปรับ/คงสมมติฐานดังนี
เหลื อ หดตัว % ดี ขึ นจากเดิ ม คาดหดตัว %
(+) ปรับ เพิ มคาดส่ ง ออก(X) ปี
หลังจากส่งออก M หดตัวเฉลีย . %yoy เทียบกับสมมติฐาน ASPS ก่อนหน้าทีคาด
หดตัว % โดย ASPS ประเมิ นแนวโน้มส่งออกในช่ วง Q63 (ต.ค.-ธ.ค.
) ยัง มี
แนวโน้มฟื นตัวหรือใกล้เคียงกับ Q63 บริเวณ . หมืนล้านเหรียญฯ/เดือน
ขณะทีสมมติฐานอืนๆ ยังคงเดิม เพราะมีโอกาสเป็ นไปได้ อาทิ การนําเข้าคาด - % (การ
นําเข้า M หดตัวเฉลีย . %yoy), การบริโภคครัวเรือนคาด - . %,ลงทุนเอกชนคาด –
10% ลงทุนรัฐคาด % การเบิกจ่ายรัฐคาด . % เป็ นต้น
ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี
ASPS ยังคงคาด . %yoy ประเมินจะเป็ นการฟื นตัวจาก
ฐานทีตําในปี
ทังนีประเมินเศรษฐกิจไทยปี หน้ายังเผชิญ อาทิ ภาคท่องเทียว และ
ปั ญหาการเมืองไทยในประเทศหากยืดเยือ อาจกดดันการบริโภคและการลงทุนในอนาคต
(อ่านรายละเอียดเพิมเติมใน Invest+ ฉบับเดือน พ.ย.
เร็วๆนี)
คาดการณ์ GDP Growth ไทย
2560A 2561A 2562A 1H2563A

2564F

2563F
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ทีมา: ASPS

การปรับเพิมคาดการณ์ GDP ปี
ดังกล่าวสอดคล้องกับภาพทีเกิดขึนทัวโลกที Upgrade ปี
นีคล้ายกัน อาทิ ในต่างประเทศ (ECB, Fed, OECD) ปรับ GDP ในประเทศขึน ในส่วนของไทย
Consensus ล่าสุด คาด GDP ไทยปี
หดตัว . % (ดังรู ป) โดยรวมถื อเป็ นการตอกยํา
Downside เศรษฐกิจโลกปี
จะจํากัดหรือจะไม่เห็นการปรับลงแล้วในช่วงทีเหลือของปี นี
โดยเชือว่าสํานักเศรษฐกิจอืนๆ มีแนวโน้มจะปรับเพิมมุมมองดีขนึ
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Consensus คาดการณ์ GDP ปี 2563-2564

ทีมา: Bloomberg, ต.ค.

ราคายางปรับเพิ่มขึ้นเร็วและแรง…บวกต่อ STA และ NER
ราคายางพาราปรับเพิมขึนเร็วและแรงในช่วง เดือน นําโดยราคายางแผ่นรวมควันโลก
(อ้างอิง SICOM) ล่าสุดอยู่ที . พันดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ปรับเพิมขึนถึง . % ในช่วง
เดือน และราคายางแท่งโลกล่าสุดอยู่ที . พันดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน เพิมขึนถึง . %
ในช่วงเวลาเดียวกัน สาเหตุหลักมาจาก ) ความต้องการใช้ยางพาราฟื นตัว ตามการฟื น
ตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจากหลายประเทศทยอยเปิ ดเมืองมากขึน โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
จีนทีฟื นตัวเร็วจากการควบคุมการระบาดของ COVID- ได้ดี และ ) ผลผลิตยางพารา
ออกสู่ตลาดลดลง เนืองจากมีฝนตกและนําท่วมในหลายประเทศ อาทิ ไทย เวียดนามและ
จีน ทําให้ชาวสวนไม่สามารถกรีดยางได้ โดยเฉพาะประเทศไทยทีเป็ นผูผ้ ลิตยางพาราราย
ใหญ่สดุ ของโลก ผลิตยางพาราได้ราว . ล้านตัน/ปี หรือราว % ของผลผลิตยางพารา
โลก โดยราคายางพาราทีอยู่ในทิศทางขาขึน จะทําให้ลกู ค้าเร่งสังซือยางพาราเร็วขึน และ
ส่วนต่างระหว่างราคาขายยางพาราและต้นทุนวัตถุดิบยางพาราเพิมขึนด้วยเช่นกัน ส่ง
ผลบวกต่อ STA (FV@B ) และ NER (FV@B . ) ทีจะสามารถจําหน่ายยางพาราได้
เพิมขึนในงวด Q และ Q64
ทังนี ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าแนวโน้มราคายางพาราจะไม่ได้ปรับเพิมขึนต่อเนืองในระยะยาว
เนื องจากสถาบัน วิ จัย ยางพาราชั นนํา ของโลก IRSG คาดการณ์ว่ า ส่ ว นเกิ น ผลผลิ ต
ยางพาราโลกในปี
จะอยู่ที . แสนตัน จากแนวโน้มผลผลิตยางพาราจะออกสู่
จากสภาพอากาศทีดีขึน และ
ตลาดเพิมขึน . % yoy สู่ระดับ . ล้านตัน ในปี
ราคายางทีอยู่ในระดับสูงจะจูงใจให้ชาวสวนยางกรีดยางมากขึน
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สําหรับราคานํายางข้นทีปรับเพิมขึน จะส่งผลกระทบต่อ STGT จํากัด เพราะวัตถุดิบนํา
ยางข้นคิดเป็ นเพียง % ของต้นทุนขายรวม อีกทัง ปั จจุบนั ความต้องการใช้ถุงมือยาง
สูงขึน ทําให้ STGT สามารถปรับเพิมราคาขายถุงมือยางได้ในอัตราทีสูงกว่าต้นทุนวัตถุดิบ
นํายางข้นมาก โดยฝ่ ายวิจัยประเมินว่า STGT สามารถผลักภาระวัตถุดิบนํายางข้ นที
สูงขึนให้ ลูกค้ าได้ สะท้ อนจากการปรับเพิมราคาขายถุงมือยางได้ ถึง % qoq ใน
งวด Q และปรั บเพิมราคาขายได้ อีก % qoq ในงวด Q จึงยังแนะนําซือ
STGT (FV@B ) ทีคาดกําไรสุทธิจะขึนทํา New high ต่อเนืองในงวด Q-4Q63

ปัจจัยลบยังมี ป้องกันพอร์ตด้วยหุ้นงบ Q3 สวย ชอบ MTC, STA
ประเด็น COVID-19 ยังระบาดแรงในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ทีมีผเู้ สียชีวิตต่อวัน
ขึนทําจุดสูงสุดใหม่เกือบ
รายต่อวัน ขณะทีการเมืองในประเทศยังร้อนแรง และไม่
เห็นความชัดเจน เป็ นตัวกําบังไม่ให้ Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทย เหมือนกับตลาดหุน้
เพือนบ้าน
การจัดพอร์ตในช่วงนี แนะนําทยอยสะสมหุน้ ทีแนวโน้มผลประกอบการงวด Q63 เติบโต
เด่น น่าจะเป็ นเกาะป้องกันปั จจัยภายนอก และ Outperform ตลาดได้ดี สะท้อนได้จาก
HMPRO (เป็ นหุน้ ทีฝายวิจยั แนะนํามาตังแต่วนั ที ต.ค. ) มีการรายงานงบงวด Q63
ในวานนีเติบโต 48%QoQ แม้ลดลง %YoY แต่ยงั ปรับตัวขึนได้โดดเด่นถึง . %
เบื องต้น ฝ่ ายวิ จัย ฯ ทํา การคัด กรองหุ้น ที มี โ อกาสเติ บ โตทัง QoQ และ YoY ซึ งน่ า จะ
Outperform ตลาดได้ดีในช่วงฤดูกาลประกาศงบงวด 3Q63 เช่นกัน มีรายละเอียดดังนี
หุ้นที่มีโอกาสเติบโตทั้ง QoQ และ YoY

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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Toppick เลือก หุ้นในตารางอย่าง MTC และ STA ทีมีผลประกอบการเด่น และยัง
มี Upside รวมถึงยังชืนชอบ TISCO โดยมีรายละเอียดทางพืนฐานทีน่าสนใจดังนี
MTC(FV @ 70.00) คาดกําไรสุทธิงวด Q เท่ากับ . พันล้านบาท เดินหน้าทํา New
High ต่ อ เนื อง เพิ มขึน . % qoq และ . % yoy โดยคาดกํา ไรสุท ธิ ปี 2563-64 จะ
เติบโต 21.4% yoy และ 16.8% yoy จากแนวโน้มสินเชือสุทธิ ปี 2563-64 เติบโต 15.3%
yoy และ 20.0% yoy จากแนวโน้มสิ น เชื อสุท ธิ เ ติ บโตต่ อ เนื องตามฤดูกาล เนื องจากมี
เทศกาลวันหยุดยาว หนุนความต้องการใช้สินเชือเพิมขึน ซึงเป็ นปกติของอุตสาหกรรมฯ
ปรับใช้มลู ค่าพืนฐานปี
ที บาท อิง PBV 5.9 เท่า มี Upside สูงเกิน % ถือเป็ น
โอกาสสะสม
STA(FV @ 40.00) ทิศทางธุรกิจหลักยังเดินหน้าเติบโตในงวด H ทังในส่วนธุรกิจถุง
มือยาง(33% ของรายได้รวม)และ ยางพารา( % ของรายได้รวม) คาดกําไรสุทธิปี
จะอยู่ที . พันล้านบาท พลิกจากทีขาดทุนสุทธิ ล้านบาท จากปี
ส่วนกําไรสุทธิ
ปี
คาดจะเติบโตต่อเนืองอีก . % yoy จากธุรกิจถุงมือยางเติบโตโดดเด่น และ
ธุรกิ จยางพาราฟื นตัว จากการแข่งขันทีลดลงในอุตสาหกรรมฯ ประเมิน Fair Value ปี
เท่ากับ บาท โดยราคาหุน้ ปั จจุบนั มี Valuation น่าสนใจ โดยมีค่า PER เพียง
เท่า พร้อมคาดหวัง Div Yield ได้ . % ต่อปี
TISCO(FV @ 80.00) เลื อ ก TISCO เป็ น Top pick กลุ่ม ฯ จากสํา รองสูง สะท้อ นจาก
Coverage ratio สูงสุดในกลุ่มฯ ที % รวมทังสัดส่วนลูกหนีเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ
ค่ อ นข้า งตํา ( % ของพอร์ต สิ น เชื อ) และอัต ราเงิ น กองทุน (CAR) สูง สุด ในกลุ่ม ฯ ที
. % (เฉลียกลุ่มฯ ราว . %) ภายใต้ Valuation ใหม่ได้ PBV ที . เท่า ปรับไปใช้
FV ปี
ที บาท โดยในกรณีที ธ.ป.ท. อนุญาตให้จ่ายเงินปั นผล คาด Div Yield อยู่
ในระดับสูงราว %

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

