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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ประเมิ น ว่ า น่ า จะเห็ น กำไรสุ ท ธิ ง วด 3Q63 โตขึ ้ น จาก 2Q63 ชั ด เจน แต่
ภาพรวมของ SET Index ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันของ Covid-19 ที่จำนวน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การ Lockdown ของหลายประเทศ
พอร์ตจำลองวานนี้ Cut loss หุ้น DCC ให้นำเงินพักในเงินสดเพิ่ม 5% เป็น
25% และอีก 5% ซื้อ BDMS หุ้น Top Pick เลือก AP, BDMS และ TISCO

คาดกำไร 3Q63 ฟื้น แต่ Covid มีน้ำหนักต่อ SET Index มากกว่า
SCC และ PTTEP วานนีประกาศผลประกอบการ 3Q63 ในทิศทางทีดีกว่าความคาดหมาย
เล็กน้อย ซึงถือเป็ นการยืนยันทิศทางทีฝ่ ายวิจยั ประเมินไว้ว่าน่าจะเห็นการฟื นตัวของผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนในงวด 3Q63 โดยน่าจะมีฐานกําไรรวมใกล้เคียง แสน
ล้านบาท เทียบกับ 2Q63 ทีราว . แสนล้านบาท ซึงหากเป็ นดังกล่าวก็จะทําให้ความ
เสียงต่อการปรับลดประมาณการลดตําลงไปอีก ส่วนเรือง Covid-19 ยังเป็ นความเสียง
สําคัญในช่วงเวลานี หลังปรากฎจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่เพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ ผลักดันให้
หลายประเทศในยุโ รปต้อ งใช้ม าตรการ Lockdown ที เข้ม งวดมากยิ งขึน ซึงฝ่ ายวิ จัย
ประเมินว่าสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะเป็ นอุปสรรคต่อการฟื นตัวของเศรษฐกิจในปี
ต่อไป ซึงในส่วนของประเทศไทย ก็ตอ้ งถือว่ามีความเสียงต่อสถานการณ์ Covid-19 ใน
ระยะสูงเช่นกัน ซึงเป็ นผลข้างเคียงจากการทีเริมผ่อนคลายเกณฑ์การควบคุมต่างๆ รวมถึง
ภาพรวมของประชาชนทีระมัดระวังตัวน้อยลง คาด SET Index มีความเสียงต่อการทีจะ
หลุดระดับ
จุดลงมา พอร์ตจําลอง วานนีได้ Cut Loss หุน้ DCC ได้เงินมา % ให้
พักเป็ นเงินสด % และอีก % ซือ BDMS หุน้ TOP Pick เลือก AP, BDMS และ TISCO
กลุ่มหุ้นที่มีกำไร 3Q63F เติบโตทั้ง YoY และ QoQ
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DELTA ประกาศงบ Q63 เรียบร้อยแล้ว
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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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สถานการณ์ COVID-19 เพิ่มความเสี่ยงเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น
สถานการณ์ไ วรัส COVID-19 ยัง ระบาด และลุกลามต่อ ไป โดยจํา นวนผู้ติดเชื อสะสม
(Total Case) เพิมขึนเป็ น . ล้านคนแล้ว และจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ (New Case)
ยังคงเกินวันละ แสนราย ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือเฉลียย้อนหลัง 7 วันทําจุดสูงสุดใหม่
(All Time High) ต่อไป
หากพิจารณาจํานวนผูต้ ิดเชือทีอยู่ระหว่างรักษา (Active Case) ทัวโลก ซึงคํานวณจาก
จํานวนผูต้ ิดเชือสะสม(Total Case) ลบด้วยจํานวนผูเ้ สียชีวิต (Death Case) และจํานวนผู้
ทีรักษาหาย (Recovered Case) พบว่ายังมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง และเร่งตัวสูงขึน
ในเดือน ต.ค.
โดยปั จจุบนั อยู่ที 13.25 ล้านคน ราว 30% ของจํานวนผูต้ ิดเชือสะสม
จำนวนผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างรักษา (Active Case) ทั่วโลก

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

จากจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ (New Case) และผูต้ ิดเชือทีอยู่ระหว่างรักษา (Active Case)
ทีเร่งตัวขึนทัวโลก กดดันให้หลายประเทศกลับมา Lockdown อีกครัง โดยเฉพาะในยุโรป
เช่น สเปน, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ฝรังเศส, เยอรมนี เป็ นต้น ดังทีนําเสนอใน Market talk เมือ
วานนี
ASPS ประเมินว่าการทีหลายประเทศกลับมา Lockdown อีกครังในช่วงปลายปี 2563 A
อาจเป็ นการเพิมความเสียงการฟื นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564 ซึงหากการ Lockdown
ดําเนินต่อไปจนถึงช่วง 1H64 จะส่งผลให้การฟื นตัวของเศรษฐกิจโลกจะยากลําบากมาก
ขึน โดยเฉพาะหากวัคซีน COVID-19 สามารถใช้ได้ในช่วง 2H64 ส่งผลให้การกลับ มา
Lockdown ดังกล่าว ยังเป็ นประเด็นทีกดดันการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยรวมเชือว่า
หุน้ ยังได้ Sentiment เชิงบวกจากประเด็น Covid-19 ดังกล่าว คือ หุน้ ถุงมือยาง STGT
ส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สะท้อนจากวานนี ราคานํามันดิบลดลง - . %ติดต่อเป็ นวันที
ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้ กลุม่ นํามัน (PTT, PTTEP) แนะนําชะลอการลงทุนช่วงสัน
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ปรับเพิ่ม GDP ปี 63 และ Fitch rating ยังคง Credit Rating ไทย
ปั จจัยบวก ประเด็นเมือวานนี
 Fitch rating ยังคง Credit Rating ไทย BBB+ รวมถึง Outlook ยังคงที Stable
ตามเดิม เนืองจากไทยมี ความแข็งแกร่ง อาทิ ทุนสํารองระหว่างประเทศทํา
จุดสูงสุด (ถือว่าคลีคลายความกังวลและดีกว่าก่อนหน้าคาดว่าไทยอาจจะถูก
ปรับ Outlook หรือ Credit rating ลง เนืองจากปี นีเศรษฐกิจไทยชะลอตัวแรงกว่า
ปกติ ประกอบปี นี มี ห ลายประเทศทัวโลกถูก ปรับ Credit ลง จากผลกระทบ
Covid -19 อาทิ อังกฤษ, ฮ่องกง ฯลฯ) โดยยังต้องติดตามสถาบัน Moody จะมี
มุมมองไทยอย่างไร
Credit Rating ของแต่ละสถาบัน

ทีมา: Moody ,S&P Global , Fitch rating, R&I

Fitch rating ประเมิน Credit Rating ไทย

ทีมา: Fitch rating
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 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้ปรับเพิมคาดการณ์ GDP ปี
ติดลบเหลือ
7.7%yoy(เดิมคาดติดลบ . %) และรายงานดัชนีชีนําเศรษฐกิจทุกตัว เดือน
ก.ย. ยังเห็นการฟื นตัวต่อเนือง และติดลบในอัตราทีลดลง สอดคล้องกับ Market
หดตัว . %yoy(เดิมคาดหดตัว
talk ต.ค. ASPS ได้ปรับเพิม GDP ปี
8.4%) ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียง Consensus ใน Bloomberg คาดหดตัวเฉลีย
7.2% (ดังรูป)
Consensus คาดการณ์ GDP ปี 2563-2564

ทีมา: Bloomberg, ต.ค.

กำไร 3Q63 หวังว่าจะไม่เปิด Downside ขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
ช่วงนีเริมเข้าสู่ช่วงฤดูกาลรายงานงบการเงินไตรมาสที ซึงภาพรวมฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมินว่า
ทิศทางกําไรของบริษัทจดทะเบียนมีทิศทางการเติบโตทีดีขึนจากไตรมาสที สะท้อนได้
จาก ส่วน คือ
Outlook การเติบโตของกำไรงวด 3Q63F ราย Sector

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
กลุม่ ธพประกาศงบ Q63 เรียบร้อยแล้ว
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1. หุ้นขนาดใหญ่หลายบริษัททีประกาศกําไรงวด Q ออกแล้ วเติบโตเด่น
เมื อเที ย บกั บ ไตรมาสก่ อ นหน้ า เช่ น PTTEP เพิ มขึ น %QoQ, DELTA
เพิมขึน %QoQ, HMPRO เพิมขึน %QoQ เป็ นต้น
2. เบืองต้ นคาดการณ์จากฝ่ ายวิจัยฯ ได้ ประเมินกําไรบริษัทจดทะเบียนใน
งวด 3Q63 เติบโตเด่นขึนหลายอุตสาหกรรม ดังนี
กลุ่ ม หุ้ น ทียั ง เติ บ โตได้ ดี แบ่ง เป็ นกลุ่มทีเติ บ โตทัง QoQ และ YoY คื อ กลุ่ม
เกษตร (อาทิ STA) กลุ่มอิ เล็กฯ (อาทิ DELTA, SVI) และกลุ่มทีเติ บ โตเฉพาะ
QoQ ต่อเนือง คือ Media, ICT, ท่องเทียว และยานยนต์
กลุ่มทีพลิกกลั บมาเติบโตเด่ น แบ่งเป็ นกลุ่มทีเติบโตทัง QoQ และ YoY คือ
กลุ่มอาหาร (อาทิ TU, CPF), การเงิน (อาทิ MTC), อสังหาฯ(อาทิ AP, ORI, SC)
และเหล็ก (อาทิ MCS) ส่วนกลุ่มทีพลิกกลับมาเติบโตเฉพาะ QoQ คือ รับเหมาฯ
(อาทิ CK, STEC), ค้าปลีก (อาทิ HMPRO, RS) และโรงพยาบาล (อาทิ BDMS)
กลุ่มหุ้นที่มีกำไร 3Q63F เติบโตทั้ง YoY และ QoQ

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
DELTA ประกาศงบ Q63 เรียบร้อยแล้ว

ภาพรวมแสดงให้ เห็นว่ ากําไรบริ ษัทจดทะเบียนในงวด Q ทังจากทีประกาศ
ออกมาแล้ ว รวมถึงแนวโน้ มจากทีฝ่ ายวิจัยฯ ได้ คาดการณ์นัน ส่วนใหญ่จะเติบโต
ได้ ดี ขึ น จึ ง คาดว่ า กํ า ไรบริ ษั ท จดทะเบี ย นน่ า จะการผ่ า นพ้ นจุ ด ตํ าสุ ด เป็ นที
เรียบร้ อยแล้ ว และหวังว่าจะไม่เปิ ด Downside ขึนมาอีกรอบหนึง

ทิศทางบวกต่อกลุ่มรพ.มากขึ้น ชอบ BDMS มากสุด
ความคืบหน้ากรณีสาธารณสุข เตรียมเสนอเรืองการลดเวลากักตัวผูท้ ีเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย จากเดิม 14 วัน เหลือ 10 วัน ต่อทีประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
(ศบค.) เชือว่าจะเป็ น Sentiment บวกต่อกลุ่ม รพ. โดยประเมินหนึงในกระบวนการผ่อน
คลายอุปสรรคการขอเดินทางเข้ามารักษาของผูป้ ่ วยต่างชาติทียังมีค่อนข้างสูงในปั จจุบนั
จนส่งผลกระทบการฟื นตัวของผูป้ ่ วยต่างชาติของกลุ่ม รพ. ยังค่อนข้างช้า ทังนี นอกจาก
กลไกดังกล่า ว หลัง จากนี คาดหมายว่า น่ า จะมี การผ่ อนคลายมากขึนในเรืองข้อ จํา กัด
ปริมาณเทียวบินเดินทางเข้ามารักษาประเทศให้เพิมสูงขึน ผ่านการอนุญาตให้เทียวบิน
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ต่างประเทศกลับมาบริการในรู ปแบบ Semi-Commercial ซึงจะเป็ นบวกต่อกลุ่มรพ.ทีมี
สัดส่วนรายได้จากผูป้ ่ วยต่างประเทศ (Fly-in) สูง ซึงได้รบั ผลกระทบการห้ามเดินทางเข้า
มารัก ษา เพื อป้ อ งกัน COVID-19 ระบาด ได้แ ก่ BH, BDMS, PR9 และ BCH ที 56%,
15%, 9% และ 8% ตามลําดับ ภาพรวมจึงน่าจะคาดหวังการฟื นตัวกลุ่ม Fly-in ในปี 2564
ของรพ.ดังกล่าวได้มากขึน
อย่างไรก็ตาม เชือว่าการฟื นตัวคาดหวังที BDMS มากสุด เนืองจากรายอืนยังมีความเสียง
รอหักล้างประโยชน์อยู่ โดยในส่วน PR9 และ BCH เชือว่าจะยังเห็นแรงหักล้างบางส่วน
จากต้นทุนเพิมขึนการเปิ ดรพ.แห่งใหม่นบั จากช่วงกลางปี 2563 ขณะที BH และ BDMS
แม้อาจมีแรงกดดันความกังวลการแข่งขันจากรพ.ใหม่ Medpark (เป็ นการร่วมทุนระหว่าง
รพ.มหาชัย M-CHAI ถือ 42%,กลุ่มแพทย์ทีเคยร่วมงานกับ BH และทีอืนๆ) ทีเน้นจับกลุ่ม
ลูกค้าพรีเมียม แต่คาดผลกระทบหลักๆจะมี ต่อ BH มากกว่า BDMS ทังเป้าหมายฐาน
ลูกค้า Medpark ค่อ นข้า งมุ่ง เป้า หมายทีกลุ่มลูกค้า ต่า งชาติ ร ะดับบนเช่ นเดี ย วกับ BH
มากกว่า เนืองจากประสบการณ์ผกู้ ่อตังรพ. ส่วนกรณี BDMS ผลกระทบเชือว่าจํากัดกว่า
สะท้อนเห็นได้ชดั จากจํานวนทีมแพทย์ BDMS ทีถูกดึงตัวไปเพียงราว 40 ราย จากทังหมด
1.2 หมืนราย
ภาพรวมสถานการณ์กลุ่ม รพ. จากนีทีเป็ นบวก เฉพาะอย่างยิง BDMS ทีดูดีขึน ยัง
สวนทางราคาหุ้น YTD ทีปรับตัวลดลง 33% ซึงเชือว่ามี Downside ทีจํากัดแล้ ว หาก
อิงตามผลกระทบการปรับลดกําไรตังแต่ต้นปี เนืองจากผลกระทบ COVID-19 และ
การฟื นตัวล่ าช้ าลงไปราว 40% จึงเชือว่ าราคาปั จจุบันเป็ นจุดน่ าสะสมหุ้นมันคง
รพ. คงยืนยันคําแนะนํา ซือ ภายใต้ มูลค่าพืนฐานปี 2564 ที 20.5 บาท
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