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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ปัจจัยเรื่อง Covid-19 กลับมาสร้างแรงกดดันต่อตลาดุห้นทั่วโลก ซึ่งตลาด
หุ้นไทยก็จะได้รับผลกระทบทางลบเช่นกัน ส่วนการเมืองในประเทศยังต้อง
ติดตามใกล้ชิด คาด SET Index ผันผวนทิศทางลง พอร์ตจำลองให้ขาย
PTTGC และ DCC อย่างละ 5% แล้วนำเงินเข้าลงทุนใน AP น้ำหนัก 10%
ส่วนหุ้น Top Pick เลือก AP และ STA

กระแส Lockdown ควบคุม Covid-19 กลับมา กดดันตลาดหุ้น
ตัว เลขจํา นวนผู้ติ ด เชื อ Covid-19 ใหม่ ต่ อ วัน ทัวโลกที กลับ มาสร้า งจุ ด สูง สุด ใหม่ ได้
กลายเป็ น ความกั ง วลต่ อ ภาพรวมเศรษฐกิ จ เนื องจากในหลายพื นที ต้อ งกลับ มาทํา
Lockdown ส่งผลทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จปรับลดลง ภาพดังกล่าวหากไม่สามารถ
ควบคุมเรืองการติดเชือให้ลดลงมาได้ภาพของความคาดหมายว่าเศรษฐกิจกําลังอยู่ในช่วง
ฟื นตัวก็จะค่อยๆ จางลงไป ส่วนตลาดหุน้ ก็เห็นการตอบสนองทีรุนแรง โดยดัชนีดาวน์โจนส์
และ S&P500 ปรับลดลง . - . % ขณะทีตลาดหุน้ ในยุโรปก็ปรับตัวลดลง - % สําหรับ
ประเทศไทยแม้จ ะยังไม่ พ บว่ า มี ก ารระบาดในรอบที แต่ ก็ ต ้อ งถื อ ว่ า มี ปั จ จัย เสี ยงที
แวดล้อมอยู่มาก คาดวันนี SET Index ก็น่าจะได้รบั Sentiment เชิงลบจากเรืองดังกล่าว
อีกเรืองทีน่าสนใจคือการซือกิจการ Tesco Lotus ซึงวันนี คณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า (กขค.) จะตัดสินว่าจะอนุญาติให้ทาํ รายการดังกล่าวหรือไม่ ส่วนสถานการณ์
ทางการเมืองก็ยงั ต้องตามใกล้ชิด พัฒนาการของเหตุการณ์ดเู หมือนการแบ่งขัวของคนใน
ชาติยิงชัดเจนขึนตามลําดับ กลยุทธ์การลงทุนแนะนําปรับพอร์ตโดย ขาย PTTGC และ
DCC อย่างละ % แล้วเข้าลงทุนใน AP นําหนัก % Top Pick เลือก AP และ STA
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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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COVID-19 กลับมาสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจอีกรอบ
ประเด็นทีสร้างแรงกดดันกับตลาดหุน้ ทัวโลกในช่วงนี คือ Covid-19 ผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลก
ทะลุ . ล้านคน และยอดผูต้ ิดเชือรายใหม่ทะลุ แสนราย (ค่าเฉลีย วันทํา All Time
High) ทําให้เห็นหลายประเทศกลับมา Lockdown ประเทศ โดย ASPS เก็บข้อมูลใน
อดีตประเด็นการ Lockdown ประเทศทีเกิดขึนในปี
มีทงหมด
ั
ช่วงสําคัญคือ
Time Line การ Lockdown ของแต่ละประเทศในปี 2563

ทีมา :IMF, ASPS

 รอบแรกรอบใหญ่สดุ ช่วง กลาง มี.ค.- กลางเดือน พ.ค.(ราว เดือนครึง- เดือน)
ประเทศสําคัญขนาดใหญ่ทวโลก
ั
Lockdown พร้อมกัน(สหรัฐ, ยุโรป, ฯลฯ) ใน
ส่วนไทย ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิ น และประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน (Curfew)
เวลา 22.00-04.00 มีผลตังแต่วนั ที 26 มี.ค. – 16 พ.ค. 2563 และการปิ ดสถานทีเสียง
ต่อการระบาด เช่น ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, ร้านตัดผม รวมถึงห้ามต่างชาติเข้า

ประเทศ ผลกระทบทีเกิดขึนได้สะท้อนไปที GDP งวด Q63 ทัวโลก คือ หดตัว
แรง เป็ น Bottom ในปี นี GDP ไทยงวด Q63 หดตัว . % (ตําสุดในรอบ 22
ปี ) ดังรูป
Lockdown ทั่วโลกในช่วงต้นปี กดดัน GDP 2Q63 ทั่วโลกหดตัวแรง

ทีมา :IMF, ASPS
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 รอบที 2 ปลาย มิ.ย.- ส.ค. ประเทศโซนเอเซีย อาทิ ฮ่องกง, ญีปุ่ น, เวียดนาม
อินโดนี เซีย ทําการ Lockdown (ยกเว้นไทย ไม่พบผูต้ ิดเชือและรัฐ ผ่อนคลาย
กิจกรรมเศรษฐกิจในระดับปกติ ส่วนสหรัฐ, ยุโรป ไม่ Lockdown เพราะจํานวน
ผูต้ ิดเชือเพิมขึนในอัตราลดลง)
 รอบที ล่าสุด ตังแต่ ปลายเดือน ก.ย.-ปั จจุบนั พบว่าประเทศในโซนยุโรป หลัง
ผู้ติ ด เชื อเพิ มขึนในอัต รเร่ง อาทิ สเปน, ไอร์แ ลนด์ ฯลฯ ทํา ให้รัฐ บาลมี ก าร
เข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจ และล่าสุดวานนี (ดังรูป)
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปกลับมา Lockdown ในช่วง ก.ย. ปัจจุบัน

ทีมา : ASPS

ในครังนีผลกระทบทีเกิดขึน คือ ตลาดหุน้ ทัวโลก โดยเฉพาะ สหรัฐและยุโรปปรับฐานแรง
3-4% คาดเป็ น Sentiment เชิงลบต่อ SET index ในวันนี
ASPS ทําการศึกษาการตอบสนองของตลาดหุน้ ในยุโรปภายหลังการกลับมา Lockdown
ในช่วง ปลายเดือน ก.ย. พบว่าตลาดหุน้ ส่วนใหญ่ปรับตัวลงแทบทังสิน (ดังรู ป) กล่าวคือ
นับตังแต่วันทีมีการ Lockdown รอบที 2 (วันที T ในกราฟ) ประเทศอังกฤษ คือวันที 24
ก.ย. 2563, ฝรังเศส วันที 20 ต.ค. 2563, อิตาลี วันที 26 ต.ค. 2563, สเปน วันที 26 ต.ค.
2563, เยอรมนี วันที 28 ต.ค. 2563 (แต่ละประเทศ Lockdown รอบ 2 คนละวันกัน) พบว่า
ตลาดหุน้ ปรับตัวลง โดยเฉพาะฝรังเศส, สเปน และเยอรมนี ทีมีผลตอบแทนสะสมนับตังแต่
วันเริม Lockdown รอบ 2 ที - . %, -6.08%, 4.06% และ -4.17% ตามลําดับ ยกเว้น
เพียงอังกฤษ ทีปั จจุบนั ตลาดหุน้ เริมฟื นตัวกลับมาได้ เนืองจากเป็ นประเทศที Lockdown
รอบ 2 เป็ นอันดับต้นๆในยุโรป
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ผลตอบแทนสะสมของตลาดหุ้นโลกภายหลังการ Lockdown รอบ 2

ทีมา : Bloomberg. หมายเหตุ: วันที T คือวันทีเริมต้น Lockdown รอบ ของแต่ละประเทศ

ราคานํามันดิบวานนีปรับฐานแรง % ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้ กลุ่มนํามัน (PTT,
PTTEP) แนะนําชะลอการลงทุนช่วงสัน คาดวันนีหุน้ ทีจะได้ Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ถุง
มือยาง STGT

SFT พร้อมก้าวเป็นผู้นำด้านฉลากฟิล์มหดรัดรูปในไทย
SFT ผูป้ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายฉลากสินค้าประเภทฟิ ล์มหดรัดรู ป (Shrink film)
ปั จจุบนั มีส่วนแบ่งการตลาดราว 20% หรืออยู่ในอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมฯ โดยระดมทุน
IPO เพือใช้ในการขยายโรงงานแห่งใหม่ ชําระเงินกูย้ ืมและเงินทุนหมุนเวียน ทังนี คาด
กําไรสุทธิปี 2563-64 จะเติบโต 36.7% และ 22.8% yoy จากสมมติฐานปริมาณขายฉลาก
หดตัวรัดรู ปปี 2563-64 จะเพิมขึน 13.7% yoy และ 14.5% yoy จากคําสังซือของลูกค้า
เก่าและลูกค้าใหม่เพิมขึน ซึงจะทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) และ
หนุนให้แนวโน้มประสิทธิภาพการทํากําไรดีขนตามไปด้
ึ
วย
ประเมิน Fair Value ปี 2564 เท่ากับ 4.60 อิง PER 21 เท่า และคาดหวัง Div Yield
เฉลียราว 2% ต่อปี

ติดตามผลกขค. ตัดสินการควบรวมกิจการเทสโก้วันนี้
ความคื บ หน้า กรณี ที กลุ่ม CP ประกาศเข้า ซื อกิ จ การ Tesco ทังในประเทศไทยและ
มาเลเซียตังแต่ มี.ค. 63 ภายใต้บริษัทย่อยจัดตังขึนใหม่ คือ ซี.พี. รีเทล โฮลดิง (ถือหุน้ โดย
CPALL 40%, CP Group 40% และ CPF 20%) ซึงหนึงในกระบวนการสําคัญก่อนการ
ควบรวม คือ การนําเรืองคําขอควบรวมกิจการเสนอคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
(กขค.) เพืออนุมัติ โดยปั จจุบันกระบวนการพิจารณาใกล้ครบ 90 วันหลังกลุ่ม CP ยืน
เอกสารครบถ้วน คือ ในวันนี 29 ต.ค. หากพิจารณาท่าทีลา่ สุดของ กขค. เชือว่ายังมีโอกาส
ทีผลสรุ ปน่าจะอยู่ในข่ายทีควบรวมกิจการกันได้ ดังทีฝ่ ายวิจยั เคยทําการศึกษาภาพรวม
ส่ ว นแบ่ ง ตลาดกลุ่ ม ค้ า ปลี ก หากพิ จ ารณากรณี เ ครื อ ข่ า ยที CPALL มี ปั จจุ บั น
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(CPALL+MAKRO) ซึงมีส่วนแบ่งตลาดราว 31.9% หากรวมกับ Tesco อีกราว 11.6% จะ
มีส่วนแบ่งตลาดรวม 43.8% ทังนี ระดับส่วนแบ่งตลาดดังกล่าว ไม่ถือเป็ นการควบรวมที
อาจเข้าข่ายกรณีผูกขาดของกขค. ทีหลังควบรวมแล้วครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50%
แต่อย่างไรก็ตาม หากอิงตามเกณฑ์กรณีผมู้ ีส่วนแบ่งตลาดสูง 3 อันดับแรกสูงเกิน 75% ที
พิจารณาส่วนแบ่งตลาดของกลุ่ม CP + Big C (BJC) และ CRC จะสูงราว 59% ถือว่าไม่
เข้า ข่ า ยการผู ก ขาดเช่ น กั น ทังนี กขค. จะพิ จ ารณามูล ค่ า ตลาดรวมที แตกต่ า งจาก
สมมติฐานฝ่ ายวิจยั รวมถึงผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดเฉพาะส่วนด้วย
ดังนัน ประเด็นทีอาจต้องติดตาม คือ การอนุมตั ิควบรวมทีอาจจะพ่วงมากับเงือนไข อาทิ
การกําหนดข้อจํากัด ห้ามควบรวมบางสาขาเฉพาะพืนทีทีอาจก่อให้เกิดการผูกขาด หรือ
การห้ามควบรวมบางฟอร์แมท เช่น ร้านสะดวกซือ 7-11 กับ Tesco Lotus Express ทีจะ
ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดอิงเกณฑ์รูปแบบร้านค้าเข้าข่ายผูกขาด ซึงเงือนไขต่างๆ ทีอาจพ่วง
เข้ามา อาจส่งผลให้ฝ่ายวิจยั ทบทวนประมาณการตามเงือนไขของ กขค. อีกครัง อย่างไรก็
ตาม เบืองต้น เชื อว่า น่าจะมี ผลต่อประมาณการจํา กัด โดยส่ว นทีมี ค วามเสียงเข้าข่าย
ผูกขาด เชือว่าจะมีสดั ส่วนไม่มาก และเชือว่าไม่น่าส่งผลให้มูลค่าธุรกรรมการซือกิจการ
เปลียนแปลงมีนยั ฯ ซึงหากยึดตามโครงสร้างเงินทุนที CPALL วางแผนใช้ลงทุนใน บ.ซี.พี.
รีเทล โฮลดิง จํานวน 3.0 พันล้านเหรียญฯ โดยการก่อหนีเป็ นหลัก แม้เชือว่ายังอาจจะมี
ภาระดอกเบียกดดันการเติบโตระยะสัน-กลาง ซึงได้สะท้อนในประมาณการปั จจุบนั นับ
จาก 4Q63 แล้ว อย่ า งไรก็ ต าม ยัง ไม่ รวมถึ ง Downside จากการฟื นตัวจากผลกระทบ
COVID-19 ทีช้ากว่าคาด ซึงน่าจะส่งผลให้กาํ ไรปี 2563 ลดลง 15.5% ยังมี Downside
ราว 8%-10% ซึงหากรวมผลกระทบการปรับลดกําไรตังแต่ตน้ ปี ทีฝ่ ายวิจยั ปรับลดกําไรลง
มาแล้ว 25% จะคิดเป็ นผลกระทบราว 33%-35% เชือว่าน่าสะท้อนในราคาหุน้ ทีปรับตัว
ลงจากจุดสูงสุดของปี ที 27.3% ไปพอสมควร และมี Downside จํากัดแล้ว ระดับราคา
ปั จจุบนั จึงประเมินเป็ นโอกาสสะสมลงทุนระยะยาวได้

สวมหน้ากากให้พอร์ต โดยเลือหุ้นมีเกาะป้องกัน COVID-19
ประเด็น COVID-19 ยังระบาดแรงในหลายประเทศ ทําให้ตวั เลขผูต้ ิดเชือเร่งตัวขึนเกิน
แสนรายต่อวัน โดยเฉพาะทางยุโรป มีการประกาศ Lockdown เพิมเติมขึนเรือยๆ อาทิ
เยอรมนีประกาศ Lockdown ทังประเทศ เป็ นต้น ถือเป็ นปั จจัยกดดันต่อตลาดหุน้ ทัวโลก
รวมถึงไทยทีกลับมากังวล รวมถึงยกการ์ดสูงมากขึน
ฝ่ ายวิจยั ฯ มีความเป็ นห่วงสุขภาพของนักลงทุน รวมพอร์ตการลงทุน ดังนันจึงทําการคัด
กรองหุน้ ทีเป็ นเหมือนหน้ากากสวมให้กบั พอร์ต ช่วยเป็ นเกราะป้องกัน COVID-19 ดังนี
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หุ้ น ที ธุ ร กิ จ ผ่ า นบททดสอบ COVID-19 ได้ จนทํา ให้ ผ ลประกอบการ 2Q63 เด่ น
เหนือตลาดฯ
หุ้นงบ Q2 โต YoY ถือว่าผ่านบททดสอบ COVID-19 รอบแรก

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

หุ้นทีให้ ผลตอบแทนเหนือตลาด ในช่วงทีตลาดปรับฐานหนักจากความกังวลเรือง
COVID-19 (ปลายเดือน ม.ค. – กลางเดือน มี.ค.)
หุ้น Outperform ตลาด ช่วงเกิด COVID-19 รอบแรก
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ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
*Alpha คือ Return Stock – Return SET Index
ช่วง COVID-19 รอบแรก คือ ปลายม.ค. -กลางมี.ค. SET Index ลดลง 28%

การจัดพอร์ตในช่วงนี แนะนําถือเงินสด - % พร้ อมกับเลือกหุ้นทีธุรกิจรับมือ
และปรั บ ตั ว ได้ ดี เ วลาเกิ ด COVID-19 อย่ า ง STA,TU, DCC รวมถึ ง หุ้ นที ให้
ผลตอบแทนชนะตลาดฯได้ ในยามเกิด COVID-19 HMPRO, TISCO, MTC และ AP
โดย Toppick วันนีเลือก STA, AP
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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

