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23 พฤศจิกายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แม้ ต ั ว เลข GDP จะมี ส ั ญ ญาณเชิ ง บวกต่ อ แต่ ใ นส่ ว นกำไรของหุ ้ น นอก
SET100 ยังอยู่ในภาวะที่หดตัวมากกว่าคาด นำไปสู่การปรับลดกำไรปี
2563 แต่ปี 2564 ยังมีแนวโน้มเป็นบวก อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นยังมีแรงหนุน
จาก Fund Flow ต่อ พอร์จำลองวันนี้ให้ขายทำกำไรหุ้น SAT และสลับเข้า
ลงทุนใน OSP ส่วนหุ้น Top Pick เลือก BAM, PR9 และ OSP

Fund Flow ยังหนุนตลาด เลือก BAM, PR9 และ OSP
เครืองยนต์ทางเศรษฐกิ จทีเริมกลับมาทํางานได้ดีขึนส่งผลทําให้เห็นสัญญาณเชิงบวก
ปรากฎออกมาตามลํา ดับ เฉพาะอย่ า งยิ งตัว เลข GDP ในงวด 3Q63 นํา ไปสู่ก ารปรับ
มุ ม มองเศรษฐกิ จ ในทางที เป็ นบวกมากขึ น โดยในส่ ว นของ ASPS Research ปรับ
คาดเติบโต . %
คาดการณ์ GDP ปี
ให้ติดลบน้อยลงมาอยู่ที - . % ส่วนปี
อย่างไรก็ตามเมือกลับมาพิจาณณาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน พบว่าฟื นตัว
กลับได้ชา้ กว่าทีคาด โดยในงวด 3Q63 ทํากําไรสุทธิ ได้เพียง . แสนล้านบาทแม้จะ
เพิมขึน % QoQ แต่ลดลง % YoY ถือเป็ นตัวเลขทีตํากว่าความคาดหมาย และเมือ
พิจารณาลงไปในรายละเอียดพบว่ากลุ่มบริษัททีเป็ นตัวฉุดกําไรสุทธิ ให้ตากว่
ํ าคาดคือ
กลุ่มบริษัทนอก SET 100 ซึงในงวด 3Q63 มีสดั ส่วนกําไรสุทธิราว % ของตลาด พบว่า
หดตัว ลง . % QoQ และ . % YoY สถานการณ์ดัง กล่ า วจะนํา ไปสู่ก ารปรับ ลด
ประมาณการปี
ลงอีกครัง แต่ปี
ยังคงมีแนวโน้มทีเป็ นบวก ขณะที Fund Flow
ยังหนุนตลาดหุน้ ต่อไป พอร์ตจําลองวันนี ให้ขายทํากําไร SAT แล้วนําเงินเข้าลงทุนใน
OSP หุน้ Top Pick เลือก BAM, PR9 และ OSP
การเติบโตของกำไรงวด 3Q63 ในกลุ่ม Non-SET100 และ SET1

1,389.34
19.92
90,576

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

2,386.95
1,526.19
1,923.42
-5,836.56
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ทีมา : ASPS Research

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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สัญญาณบวกทางเศรษฐกิจปรากฎ แต่กำไรตลาด ยังไม่ดีเท่าที่ควร
หลังสภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP งวด 3Q63 หดตัวในอัตราทีลดลงเหลือ 6.4%yoy ซึงดีกว่า
ทีตลาดและ ASPS คาด โดยบทวิ เ คราะห์ใ น Economic Outlook วัน ที พ.ย.
ASPS ปรับเพิมประมาณการ GDP ไทยปี 2563 เหลือหดตัว 6.5%yoy จากเดิมคาดหดตัว
7.9%yoy และล่าสุด หลายสํานักวิเคราะห์เศรษฐกิจอืนๆทีเริมทยอยปรับเพิมประมาณ
การ GDP เช่นกัน (ดังตาราง) ถือเป็ นสัญญาณบวกต่อตลาดหุน้ ไทย
ประมาณการ GDP ปี 2563 ของแต่ละสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ

ทีมา: ASPS รวบรวม

แต่ในอีกด้านหนึง การระบาดของไวรัส COVID-19 ยังเพิมขึนต่อ สะท้อนจากจํานวนผูต้ ิด
เชื อ COVID-19 ทัวโลกยัง เร่ง ตัว ต่อ ซึงล่า สุดจํา นวนผู้ติดเชื อใหม่ ทัวโลก (New Case)
เพิมขึนอีก 5.81 แสนราย ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลก (Total Case) เพิมขึนไป
ถึง 58.5 ล้านราย ผูต้ ิดเชือรายใหม่ยงั มาจากฝั งสหรัฐ และยุโรป รวมถึงเอเชียเช่น ญีปุ่ น
ในส่วนของไทย ล่าสุดช่วงสุดสัป ดาห์ทีผ่านมา พบผูต้ ิดเชือรายใหม่ จาํ นวน 2 ราย ใน
จังหวัดตาก โดยเป็ นชาวเมียนมาร์ ราย และคนไทยทีเดินทางมาจากเมียนมาร์ อีก 1 ราย
และปั จจุบนั ทัง 2 อยู่ระหว่างรักษาทีโรงพยาบาลแม่สอด
ขณะทีการพัฒนาวัคซีน แม้จะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนือง โดยล่าสุดบริษัท Pfizer ได้ยืน
ขออนุญาตใช้วคั ซีนกรณีฉกุ เฉิน (Emergency Use Authorization) ต่อองค์การอาหารและ
ยาสหรัฐ (FDA) แล้ว แม้วคั ซีนของ Pfizer จะได้รบั อนุมัติเป็ นกรณีฉุกเฉิน แต่เชือว่าการ
แจกจ่ายวัคซีนยังต้องใช้เวลา เนืองจากวัคซีนจะแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีสาธารณสุขก่อน
เป็ นอันดับแรกๆ ส่งผลให้กรอบเวลาทีวัคซีจะมีใช้ทวโลกยั
ั
งมีแนวโน้มคงเดิมทีช่วง 2H64
หนุนให้ความเสียงของ COVID-19 ยังคงอยู่
โดยรวมจํา นวนผู้ติ ด เชื อที ยัง มี แ นวโน้ม เพิ มขึ น ประกอบกับ ช่ ว งสุญ ญากาศของการ
กระจายวัคซีน เชือว่ายังเป็ นปั จจัยหนุนให้ผผู้ ลิตถุงมือยางน่าจะยังได้ประโยชน์ต่อไป โดย
ASPS ประเมินเป็ นปั จจัยบวกต่อหุน้ STGT (FV64@B ) ซึงยังมีแรงเสริมจากประเด็น
การปิ ดโรงงานของ Top Glove (ผูผ้ ลิตถุงมือยางอันดับ ของโลก) ทําให้ปัญหาถุงมือยาง
ขาดแคลนทัวโลกรุนแรงขึน หนุน STGT ปรับเพิมราคาขายถุงมือยางได้ต่อเนือง และราคา
หุน้ น่าจะได้ Sentiment บวกการถูกคัดเข้าคํานวณในดัชนี FTSE
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มาตรการเงินบาทของ ธปท. ไม่น่าจะทำให้เงินหยุดไหลเข้า เพียงแค่ชะลอ
วันศุกร์ทีผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ออกนโยบายชะลอการแข็งค่าของเงิน
บาท หากนับตังแต่เม.ย.-ปั จจุบนั แข็งค่า .3%,นับตังแต่ตน้ เดือน พ.ย.-ปั จจุบนั (MTD) แข็ง
ค่า 2.8%(แข็งค่าเป็ นอันดับ ของเอเซีย รองจากรูเปี ยะห์อินโดรเซีย แข็งค่า . % เพือน
บ้าน อาทิ มาเลเซียแข็งค่า . %, ฟิ ลิปปิ นส์แข็งค่าค่า . % หลักๆออกมา มาตรการ
ซึงคล้ายกับทีเคยออกมาวันที พ.ย.2562(ดังรูป) ซึงเป็ นรูปแบบ Capital Outflow คือ
ผลัก ให้เ งิ น ทุน ในประเทศจากภาคเอกชน, นัก ลงทุน ฯลฯ ไหลออก แต่ ป รับ เกณฑ์ใ ห้
ยืดหยุ่นมากขึนจาก พ.ย.
อาทิ
 การลงทุนหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ คือ เพิมวงเงินลงทุนให้นกั ลงทุนรายย่อยลงทุน
โดยตรงได้เป็ น 5 ล้านเหรียญ/ปี จากเดิมรอบ พ.ย.
ลงได้เพียง แสน
เหรียญ/ปี
 เปิ ด ให้ค นไทยสามารถฝากเงิ น บัญ ชี เ งิ น ฝากเงิ น ตราต่ า งประเทศ (Foreign
Currency Deposit: FCD) ได้เสรี ฯลฯ
มาตรการควบคุมค่าเงินบาทของธปท.

ทีมา: ASPS รวบรวม

ASPS ประเมินผลของมาตรการชะลอเงินบาท Capital Outflow จะทําให้เงินทุนไหล
ออกในระยะกลาง-ยาว แต่เป็ นทีสังเกตุคือมาตรการในรอบนีไม่มีส่วนทียังยังหรือจํากัด
การไหลเข้าของเม็ดเงินเลย จึงเชือว่ายังจะเห็นการไหลเข้าต่อเนือง เพียงแต่อาจชะลอการ
ไหลเข้าในช่วงทีเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป โดยค่าเงินบาท/ดอลลาร์ หลังจาก ธปท.ประกาศ
เมือวันศุกร์ –เช้านียังแข็งค่าราว . % แกว่งตัวบริเวณ . บาท/ดอลลาร์ ในส่วนค่าเงิน
บาทช่วงทีเหลือของปี นี ASPS ประเมิน แกว่งตัวในทิศทางแข็งค่าบริเวณ - . บาท/
ดอลลาร์ และหากหลุดบริเวณ บาท (คาด ธปท.จะออกมามาตรการทีมีระดับเข้มขึนอีก
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ดัง รู ป ) ในส่ ว นแนวโน้ม ระยะยาว ปี
ประเมินเฉลียอยู่ในกรอบ . - . บาท

อิ ง Consensus ใน Bloomberg ล่ า สุด ยัง

แม้กำไรตลาด ยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่มี Fund Flow คอยช่วยพยุง
ภาพรวมเห็นการฟื นตัวของเศรษฐกิจทีต่อเนืองมากขึน แต่ภาพของกําไรบริษัทจดทะเบียน
ยังฟื นตัวช้ากว่าทีคิด โดยเฉพาะหุน้ ขนาดเล็กหรือหุน้ นอก SET100 มีรายละเอียดดังนี
กําไรสุทธิงวด Q ลดลงแรง โดยเฉพาะหุ้นนอก SET100 ภาพรวมกําไรสุทธิ งวด
3Q อยู่ที . แสนล้านบาท เพิมขึน %qoq, ลดลงถึง - %yoy ขณะทีหุน้ นอก
SET100 Underperform กว่ามาก คือ มีกาํ ไรสุทธิ เพียง . 8 หมืนล้านบาท ซึงลดลงทัง
12.6%qoq และลดลงถึง -48.6%yoy
การเติบโตของกำไรงวด 3Q63 ในกลุ่ม Non-SET100 และ SET100

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

สัดส่วนกําไรสุทธิ เดือนแรกของปี ของหุ้นนอก SET100 ลดลงเหลือ . %
เท่านั นจากระดับปกติ . % ประเด็น COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาค
ธุรกิจ โดยรวมหุน้ ขนาดเล็กยังไม่สามารถรับมือกับวิกฤตดังกล่าวได้ดีเท่ากับหุน้ ขนาดใหญ่
ส่งผลให้กาํ ไรสุทธิ เดือนแรกของปี ของหุน้ นอก SET ลดลงเหลือ . % เท่านัน
จากระดับปกติ . %
สัดส่วนกำไรในกลุ่ม Non-SET100 ลดลงกว่า 8% เมื่อเทียบกับปี 2019

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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ภาพรวมกําไรบริษัทจดทะเบียนทียังฟื นตัวช้ าในปี
นี อาจนํ าไปสู่การปรั บ
ประมาณการกําไรลง พร้ อมกับกดดันให้ SET Index ซือขายบน PER63F ทีสูงขึน
ในระดับ – เท่า อย่างไรก็ตามในภาวะที Fund Flow ไหลเข้ า บวกกับความ
คาดหวังการฟื นตัวของเศรษฐกิจในปี หน้ า คอยช่วยพยุงให้ ดัชนีฟืนตัวต่อได้
กลยุ ทธ์ การลงทุนเน้ น Selective Buy โดยเจาะจงไปทีหุ้นขนาดใหญ่ กําไรฟื นตัว
คาดว่าจะได้ แรงหนุนจาก Fund Flow ต่อเนือง อย่าง OSP,SCC, GULF, CPF, BAM,
TISCO และ STGT รวมถึงหุ้นทีแนวโน้ มการฟื นตัวเด่นในปี หน้ า PR9
Valuation หุ้น Toppicks วันนี้
Company
OSP

Sector
FOOD

Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 21F (%)
(22/11/2020)

BUY

37.50

41.00

9.3%

31.34

SCC

CONMAT

BUY

364.00

430.00

18.1%

35.90

3.23
3.85

GULF

ENERG

BUY

36.00

38.00

5.6%

109.74

1.15

CPF

FOOD

BUY

29.00

42.00

44.8%

9.77

3.28

BAM

FIN

BUY

21.70

26.00

19.8%

34.90

3.67

TISCO

BANK

BUY

79.75

80.00

0.3%

10.78

8.46

STGT

PERSON

BUY

72.00

130.00

80.6%

7.91

9.64

PR9

HELTH

BUY

9.15

11.00

20.2%

36.11

1.51

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Toppick วันนีเลือก BAM, OSP และ PR9 ดังนี
PR9 (FV @ 11.00) ธุ ร กิ จ มี ก ารรับ มื อ วิ ก ฤต COVID-19 ได้ดี เ ป็ น ลํา ดั บ ต้น ๆ ทั งจาก
ควบคุมค่าใช้จ่ายทีเข้มงวดขึน เพิมช่องทางตลาดออนไลน์ หนุนผูป้ ่ วยไทยเพิมขึน จน
สามารถทดแทนผูป้ ่ วย Fly-in ได้ ขณะเดียวกันมีการเพิมพืนทีรักษา หนุนการเติบโตใน
ระยะยาว ทีสําคัญฝ่ ายวิจยั ฯจึงปรับเพิมกําไรปี 2563-64 ที 15.5% และ 14.3% ตามลําดับ
คาดจะกลับมาเติบโตได้เด่นสุดในกลุม่ ฯ
OSP (FV @41.00) คาดกําไรปกติงวด Q63 เติบโต QoQ และ YoY หนุนด้วยคาดการณ์
ยอดขายในไทยเข้าสู่ช่วง High Season ของบริษัทฯ รวมถึงคาดหวังกําลังซือในประเทศมี
แรงหนุน จากโครงการคนละครึงของภาครัฐ หนุน Gross Margin เพิ มขึน โดยรวมคง
ประมาณการกําไรปกติปี
ขยายตัว % yoy เท่ากับ . พันล้านบาท และคาด
เติบโตต่อเนือง % ในปี
FV ปี
ที บาท เพิมคําแนะนําจาก SWITCH เป็ น
ซือ
BAM (FV @ 26.00) แนวโน้มกําไรสุทธิ งวด Q จะฟื นตัวชัดเจน จากการขาย NPLs
และ NPAs ขนาดกลางและใหญ่ได้มากขึน ซึงปั จจุบนั อยู่ระหว่างเจรจาการขายอยู่ราว
จะเติบโต
ราย แม้คาดกําไรสุทธิ ปี
จะลดลง . %yoy แต่คาดกําไรสุทธิ ปี
60.2%yoy จากแนวโน้มเศรษฐกิ จฟื นตัว หนุนแนวโน้มรายได้ดอกเบียรับและการขาย
สิ น ทรัพ ย์ฟื นตัว กํา หนด FV ปี 2564 เท่ า กั บ บาท มี Upside สูง ถึ ง % จึ ง เพิ ม
คําแนะนําเป็ น ซือ (เดิม Switch) ถือเป็ นโอกาสสะสม
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