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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
พิจารณาจากการปรับลดประมาณการ GDP Growth รวมถึงมาตรการที่
ธปท. ขับเคลื่อนออกมา เชื่อว่าหุ้น Bank มีโอกาส Underperform ในช่วง
เวลาจากนี้ ส่วนกลุ่มที่มีโอกาสทำกำไรน่าจะเป็นกลุ่มรับเหมาฯ โดยจากนี้ไป
น่าจะเห็นการขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่มากขึ้น แนะนำแบ่งเงินจาก
DIF 5% มาลงทุน SEAFCO หุ้น Top Pick เลือก INTUCH และ SEAFCO

เลี่ยง Bank ชั่วคราว ... ขยับเข้ารับเหมาก่อสร้าง
พิจารณาจากการปรับลดประมาณการ GDP Growth ปี
ของ ธปท. จาก - . % มา
เป็ น - . % พบว่าองค์ประกอบทีถูกปรับลดลงมากเป็ นเรืองของการบริโภคภาคครัวเรือน
การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออก ซึงทัง องค์ประกอบมีอิทธิ พลต่อเรืองคุณภาพ
สินทรัพย์ของสถาบันการเงิน และเมือพิจาณาประกอบกับมาตการต่างๆ ที ธปท.ขับเคลือน
ออกมาเพือช่วยเหลือลูกหนีของสถาบันการเงินแล้ว ทําให้เกิดความกังวลว่าปั ญหาเรือง
NPL อาจกลับมาสร้างแรงกดดันต่อหุน้ ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อีกรอบ และด้วยจุดเด่นใน
เรือง Dividend Yield ทีอ่อนลง น่าจะทําให้ราคาหุน้ Underperform ตลาดฯ ส่วนกลุ่มที
น่าสนใจพิจารณจากฐานในเรืองการปรับคาดการณ์ GDP Growth น่าจะเป็ นกลุม่ รับเหมา
ก่อสร้าง และ วัสดุก่อสร้าง โดยเชือว่าน่าจะเห็นการขับเคลือนโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐานขนาดใหญ่ออกสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึน หุน้ ทีเด่นได้แก่ SEAFCO สําหรับพอร์ต
การลงทุน จํา ลองวัน นี แนะนํา ให้แ บ่ง เงิ น ทีพัก ไว้ใ น DIF ออกมา % เพือเข้า ลงทุน ใน
SEAFCO พร้อ มกัน นี เลื อ กหุ้น SEAFCO เป็ น Top Pick ควบคู่กับ INTUCH โดยทัง
บริษัทนอกจากมีจดุ เด่นเฉพาะตัวแล้ว ยังเป็ นหุน้ ทีให้ Dividend yield สูง
ดัชนีเศรษฐกิจที่ให้น้ำหนักสัปดาห์หน้า

1,325.88
-7.55
60,824

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-740.08
-779.24
-252.23
1,771.55

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

ทีมา: Bloomberg

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
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แนวโน้มกำไร บจ.งวด 2Q63 ยังไม่ดี แต่ก็ไม่แย่กว่า 1Q63 มากนัก
ตัวแปรอยู่ทกี่ ลุ่มพลังงาน
ประเด็ น การเร่ง ตัว ขึ นของผู้ติ ด เชื อ COVID-19 ระยะที ที ยื ด เยื อ อาจส่ ง ผลร้า ยต่ อ
เศรษฐกิจให้ชะลอตัวนานกว่าทีคาดไว้ สะท้อนได้จากสถาบันชันนําของโลกอย่าง IMF
ออกมาปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจโลกในปี นีลง รวมทาง Fed หรือ ธปท. เล็งเห็นความเสียง
โดยออกมาตรการต่างๆ ทีเข้มข้นขึน เริมจากแทรกแซงการจ่ายปั นผลรวมถึงการซือหุน้ คืน
ของ ธ.พ. ประเด็นดังกล่าวถือเป็ นความท้าทายต่อกําไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงทีเหลือ
ของปี
ในเบืองต้นฝ่ ายวิจยั ทําการวิเคราะห์กาํ ไรบริษัทจดทะเบียนจาก กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
พบว่า มีถึง อุตสาหกรรมทีกําไรไตรมาสที มีโอกาสลดลง ทัง QoQ และ YoY แต่มีกลุ่ม
นํามันและปิ โตรฯ มีโอกาสเติบโต QoQ แต่ลดลง YoY ดังนี
กลุ่มหลักทีกําไรอาจลดลง ทัง QoQ และ YoY คือ
เริมจากกลุ่มค้ าปลีก ยอดขายลดลงอย่างมีนยั ฯ จากการปิ ดสาขาในหลายบริษัทในช่วง
ปิ ดเมือง กลุ่มขนส่งทางอากาศ ขาดรายได้เนืองจากมีการปิ ดสนามบินตลอดไตรมาสที
กลุ่ม ICT มีกาํ ไรลดลงจากกําลังการซือทีหายไป รวมถึงมีการปิ ดสาขาในห้างสรรพสินค้า
ชัวคราว และกลุ่มธ.พ. รายได้จากดอกเบียมีโอกาสลดลง เนืองจากในไตรมาสที ทาง
ธปท. มีการลดดอกเบียนโยบายไป ครัง . %
กลุ่มนํามันและปิ โตรฯ มีโอกาสเติบโต QoQ แต่ลดลง YoY คือ
กลุ่มนํามันและปิ โตรฯ น่าจะเป็ นกําลังหลักในการหนุนกําไรบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส
ที ให้เติบโต QoQ ได้ แม้ประสิทธิภาพในการทํากําไรอาจจะยังไม่เท่ากับภาวะปกติ แต่
คาดว่าจะเติบโต QoQ ได้จาก ปั จยจัย คือ . ได้แรงหนุนจากการพลิกกลับมาเป็ น Stock
Gain จากทีไตรมาสแรกกลุม่ ต้องรับภาระ Stock Loss กว่า หมืนล้านบาท . มี FX Gain
จากค่าเงินบาททีแข็งค่าขึนกว่า 5.6% จากช่วงปลายไตรมาสแรกถึงปั จจุบัน ทัง ส่วน
หนุนให้กาํ ไรของกลุม่ พลังงานงวด Q63 มีโอกาสเพิมขึนจากงวด Q63 (งวด Q63 กําไร
กลุม่ พลังงานขาดทุน . หมืนล้านบาท)
สรุ ปคือ กําไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส มีโอกาสเพิมขึน QoQ แต่ลดลง YoY แต่
ภาพรวมครึงปี แรก บริษัทจดทะเบียนอาจทํากําไรได้ ไม่ถึง % ของประมาณการ
ปี
ทีฝ่ ายวิจัยประเมิน . แสนล้ านบาท (EPS63F เท่ากับ 64 บาท/หุ้น) แสดง
ว่ า ในช่ ว งที เหลื อ ของปี บริ ษั ท จดทะเบี ย นจะต้ อ งทํ า กํ า ไรเกิ น กว่ า % ของ
ประมาณการ ถือเป็ นระดับทีท้ าทาย และเป็ นความเสียงต่อ SET Index ทีปั จจุบัน
ซือขายกันบน P/E เกินกว่า เท่า
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หุ้น Bank สหรัฐปรับเพิม่ ขึ้นแรง หลัง Fed ผ่อนคลายข้อกำหนด
Volcker Rule
ตลาดหุน้ วานนีแกว่งตัวผันผวน โดยตลาดหุน้ สหรัฐ ดัชนี Dow Jones ช่วงเปิ ดตลาดลดลง
ไปราว 240 จุด (ลดลงเกื อบ 1%) จากความกังวลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับ
ยุโรป หลังสหรัฐระบุกาํ ลังพิจารณาขึนภาษี นาํ เข้าสินค้าจากยุโรป (EU) วงเงินประมาณ
. พันล้านเหรียญ เนืองจากสหรัฐเชือว่ายุโรปให้เงินอุดหนุนแก่ผผู้ ลิตอากาศยาน ซึงทํา
ให้ผผู้ ลิตอากาศยานสัญชาติสหรัฐได้รบั ผลกระทบ
แต่ในช่วงเวลาต่อมา ดัชนี Dow Jones ฟื นตัวขึนมากว่า 500 จุด (หรือ 2%) จนสุดท้ายปิ ด
ตลาดที +300 จุด (+ . %) เนืองจากได้รบั แรงหนุนของคณะกรรมการประกันเงินฝากของ
สหรัฐ (FDIC) ที ได้ผ่ อ นคลายข้อ กํา หนดของ Volcker Rule ส่ ง ผลให้ธ นาคาพาณิ ช ย์
(ธ.พ.) สหรัฐสามารถลงทุนได้หลากหลายขึน เช่น ลงทุนในกองทุนร่วมลงทุน (Venture
capital) ประเด็นดังกล่าวเป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ กลุม่ ธ.พ. สหรัฐ ปรับเพิมขึน - %
อย่างไรก็ตามช่วงเช้ามืดวันนี ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) รายงานผลการทดสอบภาวะ
วิกฤติ (Stress tests) ของ ธ.พ. สหรัฐ ซึงพบว่า ธ.พ. สหรัฐ มีฐานะการเงินเพียงพอ แต่ผล
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพิมเติมกรณีไวรัส COVID-19 นอกเหนือไปจากการทํา Stress
tests แบบปกติ (Additional sensitivity analysis) ซึงรวมกรณีเศรษฐกิจฟื นตัวแบบตัว U
(U-shaped) พบว่ากลุ่ม ธ.พ. สหรัฐขาดทุนจากการปล่อยกู้ ส่งผลให้ Fed ออกข้อกําหนด
ห้าม ธ.พ. สหรัฐซือหุน้ คืนในงวด 3Q63 และกําหนดเพดานการจ่ายเงินปั นผลงวด 3Q63
ให้ไม่เกินค่าเฉลียกําไรย้อนหลัง 4 ไตรมาส
อย่างไรก็ตามความผันผวนของตลาดหุน้ ทัวโลก รวมถึง SET index ASPS คาดจะยังมี
อยู่ โดยในระยะถัดไปยังมีหลายปั จจัยเสียงทีพร้อมทําให้มีโอกาสเกิดการ take profit อาทิ
สงครามการค้าสหรัฐ-จีน, สหรัฐ-ยุโรป รวมถึง nd wave Covid-19 หลายประเทศทีมีอยู่
และในสัปดาห์หน้า ให้นาหนั
ํ กการรายงานดัชนีเศรษฐกิจต่างๆของทัวโลก ได้แก่ GDP งวด
1Q63 (ประมาณการครังที ) ของสเปน และอังกฤษ, ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญีปุ่ น,
ยุโ รป, อังกฤ, สหรัฐ เดื อ น มิ .ย. 2563 โดยส่ว นใหญ่ ค าดออกมาฟื นตัว , รายงานการ
ประชุม Fed งวด เดือน มิ.ย. 2563 และรายงานภาวะตลาดแรงงานสหรัฐ (ดังตาราง)
ดัชนีเศรษฐกิจที่ให้น้ำหนักสัปดาห์หน้า

ทีมา: Bloomberg
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การปรับลด GDP Growth เป็นสัญญาณลบ สำหรับกลุม่ ธนาคาร
พาณิชย์ ... หลีกเลี่ยงชั่วคราว
ผลประชุม กนง. กลางสัปดาห์ทีผ่านมาแม้จะยังคงดอกเบียนโยบายที . %(ตําสุดเป็ น
ประวัติการณ์) แต่ยงั ไม่ได้ปิดโอกาสสําหรับการลดอัตราดอกเบียฯ อีกในอนาคต ASPS
คาดการประชุมทีเหลืออีก 4 ครังมีโอกาสลดดอกเบียอีก 1 ครังราว 0.25%
ประเด็นสําคัญ คือ ในรอบนีธนาคารแห่ งประเทศไทยมี การปรับ ลดคาดการณ์ GDP ปี
2563 ลงเหลือ -8.1%yoy(ตํากว่าวิกฤติตม้ ยํากุง้ ที GDP หดตัว 5.9%yoy ในปี 2541) จาก
เดิมคาด -5.3% โดย ASPS ตังข้อสังเกตผ่านการปรับลดสมมุติฐานคาด GDP (ดังตาราง)
 (-) ปรับลดคาดการณ์สมมติฐานสําคัญ อาทิ การบริโภคครัวเรือน, ลงทุนเอกชน
และภาคการค้าระหว่างประเทศ (X&M) รวมกันทังหมดคิดราว 78% ของ GDP
 (+) ปรับเพิมการบริโภครัฐ(G) สัดส่วนราว . % ของ GDP เป็ น . %yoy จาก
เดิม . % และคงสมมติฐาน ลงทุนรัฐ สัดส่วนราว . % ของ GDP ทีเดิม 5.8%
ประมาณการ GDP ของ ธปท.
2560A 2561A 2562A 1Q2563A ธปท.(มิ.ย.63) ธปท.(เม.ย. 63.)
GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1% 2.4%

-1.8%

-8.1%

-5.3%

การบริโภคครัวเรือน (C)

3.2% 4.6% 4.5%

3.0%

-3.6%

-1.5%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9% 2.8%

-5.5%

-13.0%

-4.3%

ลงทุนภาครัฐ

-1.2% 3.3% 0.2%

-9.3%

5.8%

5.8%

การบริโภคภาครัฐ(G)

0.5% 1.8% 1.4%

-2.7%

3.8%

2.6%

การส่งออกX(ดอลลาร์)

10.0% 7.5% -3.2%

1.5%

-10.3%

-8.8%

การนําเข้า M(ดอลลาร์)

14.7% 13.7% -5.4%

-1.2%

-16.2%

-15.0%

อัตราแลกเปลียน(บาท/ดอลลาร์) 34

33

31.1

31.3

n.a.

n.a.

ราคานํามันดิบ(เหรียญ/บาร์เรล) 55

65

61.66

50.5

n.a.

n.a.

ทีมา: ธปท.

โดยรวมจะเห็ น ได้ว่ า การปรับ ลดสมมติ ฐ านหลัก ๆสํา คัญ ของ ธปท. ดัง กล่ า วข้า งต้น
(ส่งออก, การบริโภคครัวเรือน และลงทุนเอกชน ASPS เชือว่า ธปท. ได้ประเมินแนวโน้ม
เศรษฐกิจโดยมีโอกาสชะลอตัวแรง และตีความถึงแนวโน้ม NPL แต่ละกลุ่มในอนาคต
อาจจะเร่งตัวขึน , ภาระหนีครัวเรือน ณ สินงวด Q ทีอยู่ในระดับสูงราว % ของ
GDP และมีแนวโน้มเพิมขึน จากอัตราว่างงานทีมีแนวโน้มสูงขึนในอนาคต ฯลฯ
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โครงสร้างสินเชือ่ แยกตามกลุ่มลูกค้า
ธนาคาร

รายใหญ

SME

รั ฐ บาล ต างประเทศ รายย อ ย

เช าซื้ อ

อุ ป โภค
บริ โ ภค

เคหะ

อื่ นๆ

BAY

36%

15%

0%

0%

49%

23%

15%

11%

0%

BBL

41%

27%

0%

17%

15%

0%

3%

0%

12%

KBANK

35%

34%

0%

0%

28%

0%

0%

0%

4%

KTB

31%

16%

8%

0%

45%

0%

19%

25%

0%

SCB

36%

17%

0%

0%

48%

10%

31%

7%

0%

TMB

44%

0%

0%

56%

0%

0%

0%

0%

LHFG

77%

11%

0%

0%

12%

0%

0%

0%

0%

KKP

10%

26%

0%

0%

61%

45%

9%

7%

4%

TISCO

15%

5%

0%

0%

79%

57%

6%

16%

1%

36%

18%

1%

3%

39%

อุตสาหกรรม

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

โดยรวมสรุป คําแนะนําหุน้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ นําหนักการลงทุน “น้ อยกว่าตลาด”
จากความกังวลเศรษฐกิ จชะลอตัว และความน่าสนใจด้าน Div. Yield ในปี
เริม
ลดลง หลังจาก ธปท. สังให้ ธ.พ. งดจ่ายปั นผลระหว่างกาล (ปี
เกือบทุก ธ.พ. มีการ
จ่ า ยเงิ น ปั น ระหว่ า งกาล ยกเว้น KTB และ TISCO จ่ า ยปี ล ะครัง) และห้า มซื อหุ้น คื น
(ปั จจุบนั ไม่มีธนาคารใดมีโครงการซือหุน้ คืน) แนะนํา หลีกเลียงชัวคราว

แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องมาจาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ...
เลือกรับเหมาฯ SEAFCO
จากประเด็ น ธปท.มี ก ารปรับ ลดและปรับ เพิ มคาดการณ์แ นวโน้ม ฟั น เฟื องขับ เคลื อน
เศรษฐกิจปี
ดัง Paragraph ด้านบน ASPS ตังข้อสังเกตุว่ายังมีฟันเฟื องขับเคลือน
เศรษฐกิจที ธปท. คาดยังขยายตัวได้ในปี นี คือ การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และการ
ลงทุนภาครัฐ
โดย ASPS เชือว่า Theme การลงทุนหุน้ จะยังอยู่กับกระแสการลงทุนภาครัฐ โดยจะเห็น
กระแสรัฐบาลเดินหน้าเร่งแผนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า อาทิ
 รถไฟฟ้ า สายสี ส ้ม (ตะวัน ตก) ช่ ว งบางขุ น นนท์- มี น บุ รี (งานโยธาสายสี ส ้ม
ตะวันตก และงานเดินรถตลอดทังเส้น) มูลค่าราว . หมืนล้านบาท หลังจาก
ครม. อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะออกหลักเกณฑ์ TOR ภายใน ก.ค. 63
และเปิ ดให้เอกชนยืนประมูล ต.ค. และคาดจะสรุปผลการประมูลได้ภายในสินปี
 รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เตาปูน-ราษบูรณะ วงเงิน 8 หมืนล้านบาท กําหนดเปิ ด
ประมูลงานโยธาภายในเดือนก.ย.นี และคาดจะรูผ้ ลประมูลได้ภายในสินปี
 โครงการลงทุ น ในระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ EEC จัง หวัด ชลบุ รี , ระยอง,
ฉะเชิงเทรา หลังจากรถไฟความเร็วสูงเชือม สนามบิน ท่าเรือมาบตพุด และ
สนามบินอู่ตะเภา สถานะได้ผูช้ นะหรือเซ็นสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทํา
แผนธุรกิจ ฯลฯ
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โดยรวม ASPS ประเมิน Sentiment เชิงบวกต่ อหุ้นในกลุ่มรั บเหมา CK, STEC
โดยฝ่ ายวิจัยชื นชอบ SEAFCO และกลุ่ มนิ คมอุ ตสหกรรม อาทิ AMATA, WHA,
FPT
นอกจากนันยังมีกระแสงานประมูลในส่วนงานโทรคมนาคม เริมทยอยกลับมาเช่นกัน จาก
การรวบรวมของฝ่ ายวิจัยในกลุ่มทีแจ้งรับงานใหม่ผ่านระบบตลาดฯ (ITEL, ICN, ALT)
พบว่า ในส่วน ICN, ITEL งวด Q มีการประกาศรับงานใหม่ต่อเนือง ดีขึนชัดเจนจาก
งวด Q ซึงไม่มีงานใหม่เลย โดยฝ่ ายวิจ ัย ชอบ INSET(FV@ B . ) จากจุด เด่น ที
หุ้น ทีแทบไม่ต อบรับ ข่าวบวกเลย ขณะที Valuation ปั จ จุบ ัน ยัง ถูก กว่ากลุ่ม มาก มี
PER’ เพี ย ง . เท่ า ขณะที ALT และ ITEL ซื อขายเฉ ลี ย . เท่ า มู ล ค่ า
พืนฐานอิง PER เท่า ที . บาท ยังมี Upside สูงถึง . % แนะนํา ซือ

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

