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8 กรกฎาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การระบาดของ Covid-19 เป็ น ประเด็ น ที ่ ก ลั บ มาสร้ า งแรงกดดั น ต่ อ ทั้ ง
Sentiment การลงทุ น และภาพรวมเศรษฐกิ จ อย่ า งไรก็ ต ามภายใต้
สถานการณ์ที่เลวร้าย ยังเห็นผู้ประกอบการบางรายที่เติบโตสวนทาง วันนี้
แนะนำปรับพอร์ต โดยลดน้ำหนัก CPALL และ INTUCH ลงอย่างละ 5%
แล้วนำเงินเข้าลงทุนใน DCC ส่วน Top Pick เลือก DCC และ BBL

Covid-19 เข้ามา ไม่ใช่ว่าอะไรก็ดูร้ายไปหมด ... ในร้ายก็มีดี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กลับมาดูรา้ ยแรงอีกครัง โดยจํานวนผูต้ ิดเชือ
เพิ มต่ อ วัน ที อยู่ใ นระดับ สูง ถึ ง . – แสนคน ทํา ให้บ างพื นที กลับ มาใช้ม าตรการ
Lockdown เช่นใน ออสเตรเลีย สถาวะดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับ Sentiment การ
ลงทุน รวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจทัวโลก ในส่วนของบ้านเรายังคงเห็นโอกาสทีจะปรับ
ลดประมาณการ GDP Growth โดยล่าสุดมีการให้นาหนั
ํ กไปทีภาคการส่งออก และภาค
การท่องเทียว อย่างไรก็ตามในส่วนของฝ่ ายวิจยั ได้ครอบคลุมประเด็นดังกล่าวไว้แล้วโดย
คาด GDP Growth ปี
จะอยู่ที - . % ในอีกมุมหนึงภายใต้สถานการณ์ภาพรวมทีดู
ไม่ดี ก็ยงั มีผปู้ ระกอบการบางรายทีกลับดูดีขนมา
ึ
หรือสถานการณ์จริงไม่ได้แย่อย่างทีคาด
เช่น DCC พบว่ายอดขาย และการทํากําไรมีแนวโน้มเติบโตสวนตลาด ทังจากภาวะทีคูแ่ ข่ง
หายไป การปรับปรุ งโครงสร้างต้นทุน และต้นทุนการผลิตทีลดลง , กลุ่มพัฒนาทีอยู่อาศัย
กลับพบว่ายอดขายบ้านแนวราบกลับเพิมขึนอย่างโดดเด่น และวัสดุก่อสร้างพบว่าความ
ต้อ งการปูน ฯ ในประเทศไม่ ไ ด้ดูเ ลวร้า ย วัน นี ปรับ พอร์ต โดยลดนํานหัก CPALL และ
INTUCH ลงอย่างละ % นําเงินเข้าลงทุนใน DCC หุน้ Top Pick เลือก DCC และ BBL
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่ ต่อวัน

1,373.22
0.95
81,868

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

1,387.92
-284.21
20.64
-1,124.35
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ทีมา: Bloomberg
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

ทิศทาง Fund Flow ถูกกำหนดด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่ผัน
แปรตลอดเวลา
ทิศทาง Fund Flow ของโลกมีแนวโน้มผันผวน และขาดเสถียรภาพ สังเกตได้จากตลอดทัง
เดือนราคาสินทรัพย์เสียง (Risk asset) ตลาดหุน้ ปรับเพิมขึน และลงสลับกันรายวัน โดย
ตัวแปรสําคัญทีกําหนดทิศทาง หลักๆยังคงมาจาก ความกังวลของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID- ทีเปลียนแปลงไปเกือบทุกวัน ล่าสุด จํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ทวั
โลก เมือต้นเดือน ก.ค. 2563 เพิมขึนอีกเกือบวันละ 2 แสนราย และยังสูงกว่าค่าเฉลีย 7
วันย้อนหลังทีวันละ 1.8 แสนราย และ เกิด nd wave (ดังรูป)
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่ ต่อวัน

ทีมา: Bloomberg

ความกัง วลไวรัส COVID-19 ข้า งต้น และการเกิ ด nd wave ส่ ง ผลให้ห ลายประเทศ
ดํา เนิ น การ Lockdown อี ก ครังหนึ ง เพื อจํา กั ด การระบาด เช่ น อั ง กฤษ, เยอรมนี ,
ออสเตรเลีย (ดังตาราง) ซึงกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเทศที่กลับมา Lockdown อีกครั้ง
ประเทศ

รายละเอียด

สหร ัฐ และยุโรป
สหรัฐ

ชะลอการ Reopn ใน 21 รัฐ เช่น Florida, Texas,
California, Arizona เป็ นต ้น

อังกฤษ

Lockdown เมือง Leicester

เยอรมนี

Lockdown เมืองทีพบการระบาดจากโรงงานเนือ ในรัฐ
North Rhine-Westphalia

เอเชีย
ออสเตรเลีย

Lockdown เมือง Melbourne และปิ ดชายแดนระหว่าง
รัฐ Victoria กับ New South Wales

ทีมา: ASPS รวบรวม

หมายเหตุ
ั ส่วน GDP
รัฐทีชะลอ Reopen มีสด
เกือบ 60% ของ GDP สหรัฐ
Leicester มีสัดส่วน GDP ประมาณ
0.5% ของ GDP อังกฤษ
North Rhine-Westphalia มีสัดส่วน
GDP ประมาณ 21.2% (อันดับ 1)
ของ GDP เยอรมนี
ั ส่วน GDP ประมาณ
Melbourne มีสด
19.3% (อันดับ 2) ของ GDP
ออสเตรเลีย
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ผลกระทบ COVID- ยัง ส่งผลต่อ ค่า เงิ น ค่า เงิ น ในหลายประเทศอ่อ นค่า 0.25% หลัง
คณะกรรมาธิ การยุโรป (European Commission: EC) ปรับลด GDP ยุโรปปี
ลง
เหลื อ - . %yoy เดิ ม - . %yoy, ค่ า เงิ น เรี ย ลบราซิ ล อ่ อ นค่ า เกื อ บ 3% ภายหลั ง
ประธานาธิบดีบราซิลติดเชือ COVID-19
ในภาพรวม ASPS ประเมินว่า Fund Flow ยังมีแนวโน้มผันผวนต่อไป ส่งผลให้ตลาดหุน้
ไทยมีโอกาสผันผวน และได้รบั แรงกดดันผ่าน Sentiment เชิงลบตาม กลยุทธ์การลงทุนจึง
เน้นไปทีการ Trading หรือเก็งกําไรระยะสัน

ยังเห็นการปรับลดประมาณการ ทั้งจำนวนนักท่องเทีย่ ว และภาคการ
ส่งออก
แม้สถานการณ์ Covid-19 ในไทยจะไร้ผตู้ ิดเชือติดต่อกัน วัน และรัฐบาลไทยเดินหน้า
ผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจ และเปิ ดให้ภาคธุรกิจเกื อบทุกภาคส่วนกลับมาดําเนินได้
สวนทางกับต่างประเทศ ผูต้ ิดเชือยังเพิมขึน และบางประเทศเลือก Lockdown บางส่วน
(อาทิ อังกฤษ, ออสเตรเลีย, จี น ดังกล่าว) โดย Key สําคัญ คือ “วัคซีน” ความคืบหน้า
ล่าสุด คือ สหรัฐ, จีน เร่งแข่งกันพัฒนามาจนถึงเฟสที จากทังหมด เฟส การทีวัคซีน
ั
งคงชะลอการเคลือนย้าย คน – สิงของ ฯลฯ
ยังไม่สาํ เร็จทําให้ทวโลกยั
โดยรวมทําให้ ASPS มีมมุ มองต่อภาพของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลัง Covid-19 เปลียนไป
จากก่อน Covid-19 หน้ามือเป็ นหลังมือ (ก่อน Covid เศรษฐกิจขยายตัว, ดอกเบียทรงตัว
Vs. หลัง Covid เศรษฐกิจหดตัว ดอกเบียตํา) ล่าสุด เห็นหลายหน่วยงานรัฐบาลยังทยอย
การปรับลดประมาณการตัวเลขกิจกรรมเศรษฐกิจ อาทิ ส่งออก และภาคการท่องเทียว
โดย ASPS ได้ครอบคลุมประเด็นดังกล่าวไว้แล้ว
 จํานวนนั ก ท่อ งเทียวต่างชาติ (ภาคท่องเทียวคิดราว % ของ GDP) ล่าสุด
การท่ อ งเที ยวแห่ ง ประเทศไทย(ททท.) ปรับ คาดการณ์จ ํา นวนนัก ท่ อ งเที ยว
ต่างชาติปี
เหลือ . ล้านคน รอบต้นปี ก่อนมี Covid คาด 40-41 ล้านคน
: หากพิจารณา M2563 อยู่ที . ล้านคน แบ่งเป็ น 3M2563 อยู่ที . ล้าน
คน และเดือน เม.ย.-มิ.ย. นักท่องเทียวไม่สามารถเข้าไทยได้เนืองจากปิ ดน่านฟ้า
หมายความว่า H63 นักท่องเทียวต้องเข้าไทยราว . ล้านคน หรือ . แสน
คน/เดื อ น หรือ . พันคน/วัน ASPS ถื อ ว่า ยัง ท้า ทายมาก เนื องจาก แม้
รัฐบาลไทยพึงผ่อนคลายให้ชาวต่างประเทศเข้าไทยได้ตังแต่วันที ก.ค. แต่
ASPS มองว่ า มี ข ้อ จํา กัด ทังกํา หนดให้บ างประเทศเข้า อาทิ ฮ่ อ งกง มาเก๊ า
ไต้หวัน) ญีปุ่ น เกาหลีใต้ ฯลฯ และจํากัดจํานวนคนเข้า เช่น นักธุรกิจให้เข้าไทย
ได้เพียง คน/วัน
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จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทย

ทีมา: ททท, ธปท.

 ปรั บ ลดคาดการณ์ส ่ง ออก (ภาคส่งออกคิดราว % ของ GDP) สภาผูส้ ่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับลดคาดส่งออกปี
จากติดลบ
% เป็ นติดลบ % (ASPS คาด (–10%) -(-13.7%) และ ธปท. คาด - . %
โดย 5M2563 ส่งติดลบ . %
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยมี Downside ส่งผลให้ปัจจัยขับเคลือนเศรษฐกิจคงต้องหวังพึงจาก
มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ของภาครัฐ โดยวัน นี การประชุม ครม.จะมี ก ารพิ จ ารณา
มาตรการฟื นฟูเศรษฐกิจชุดแรก วงเงิน 8 หมืนล้านบาท จํานวน 212 โครงการ (เป็ นส่วน
หนึงของงบประมาณฟื นฟูเศรษฐกิจ วงเงินรวม 4 แสนล้านบาท ของ พ.ร.ก. กูเ้ งิน 1 ล้าน
ล้านบาท) ส่วนใหญ่เน้นไปทีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และให้นาหนั
ํ ก วันศุกร์ประชุม
ครม.เศรษฐกิ จ คาดว่ า จะมี ม าตรการรอบใหม่ คาด ช็ อ ปช่ ว ยชาติ โดยรวม หุ้น ที ได้
ประโยชน์จากการกระตุน้ การบริโภค เช่น CPALL และ SPVI

Fund Flow ยังขาดเสถียรภาพ อิงปัจจัย COVID-19
หากสังเกต Fund Flow ต่างชาติในบ้านเรา จะเห็นได้วา่ ตังแต่ตน้ เดือนซือสุทธิ วัน มูลค่า
กว่า . พันล้านบาท และขายสุทธิ วันมูลค่า . พันล้านบาท จึงทําให้ยอดรวมขาย
สุ ท ธิ ก ว่ า . พั น ล้า นบาท ดัง นั น ภาพรวมจึ ง เป็ น แรงซื อสลับ ขายในช่ ว งที ผ่ า นมา
เช่นเดียวกันสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง ตราสารหนี และทองคํา เป็ นต้น แสดงว่า Fund Flow
ยังขาดเสถี ยรภาพ เนืองจากมีปัจจัยกดดัน COVID-19 ทีจํานวนผ้ติดเชือในสหรัฐฯเพิม
สูงขึน จนล่าสุดอยู่ที ,041, ราย และมี ผูเ้ สียชี วิต , ราย และ ออสเตรเลี ย
ประกาศ Lockdown บางรัฐฯ อย่างนครเมลเบิรน์ ทีใช้มาตรการปิ ดเมืองนาน สัปดาห์
หลังมีผตู้ ิดเชือ COVID- เพิมขึนจํานวนมากกว่า คน ในรอบ ชัวโมงก่อนหน้านี
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ขณะที เม็ ด เงิ น ในประเทศ คาดมี แ รงหนุน น้อ ยลงเนื องจาก ปั จ จัย หลัก ทังการทํา
Window Dressing จากนักลงทุนสถาบันฯในช่วงปลายไตรมาส หมดลง และ เม็ดเงิน
จากกองทุน SSFX หมดเขตซือลดหย่อนภาษี แล้วในปั จจุบนั คาดมีแรงพยุง SET Index
น้อยลงจากช่วงทีผ่านมา
ดังนัน ภาพรวมของ Fund Flow ต่างชาติขึนอยู่กับการระบาดของ COVID-19 เป็ น
หลัก ซึงในปั จจุบันยังเป็ นอะไรทีน่ ากังวล ส่วน Fund Flow ในประเทศ คาดมีแรง
ซือเบาบางลง เนืองด้ วยกองทุน SSFX หมดเขตซือลดหย่อนภาษีแล้ วในปั จจุบัน
และ การทํา Window Dressing จากนั ก ลงทุ น สถาบั น ฯในช่ ว งปลายไตรมาส
หมดลง คาดทําให้ SET Index ปรับตัวขึนได้ ค่อนข้ างจํากัดต่อจากนี

เฟ้นหาหุ้น ปรับตัวพลิกวิกฤต COVID-19 เป็นโอกาส
ปี นีทัวโลกรวมถึงประเทศไทย ต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 ยาวนานนับตังแต่ช่วงต้นปี
และปั จจุบนั หลายประเทศยังต้องรับมือกับการระบาดในรอบที อยู่ วิกฤตดังกล่าวกดดัน
ภาพรวมเศรษฐกิจปี
โดยฝ่ ายวิจยั ประเมินชะลอลง . – . % รวมถึงกําไรบริษัท
จดทะเบียนทีถูกกดดันให้ลดลงอย่างมีนยั ฯ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายวิจยั พยายามเฟ้นหาว่ามี บริษัทจดทะเบียนทีปรับตัวในยามทีเกิดวิกฤต
COVID-19 ทําให้ยอดขายไม่ได้ลดลงอย่างทีกังวล รวมถึงธุรกิจทีสามารถพลิกวิกฤตเป็ น
โอกาสได้ในยามทีเกิดวิกฤติ COVID-19 ได้ แอบแฝงอยู่ในธุรกิจเหล่านี
หุ้นเด่นธุรกิจปูนซีเมนต์ แม้ภาคการก่อสร้างดูเหมือนจะได้รบั ผลกระทบจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทีลดลง แต่หากพิจารณาจากตัวเลขการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศช่วงเดือน
เม.ย-พ.ค ทีไม่ได้ลดตําลงอย่างทีเคยกังวล โดยเดือน เม.ย. การใช้ปนู ซีเมนต์ในประเทศ
ขยายตัว %YoY เนืองจากไม่มีวนั หยุดยาวสงกรานต์เหมือนปี ก่อนๆ ส่วนเดือน พ.ค. การ
ใช้ปูน หดตัว เพี ย ง %YoY จึ ง เชื อว่ า ผลประกอบการช่ ว ง Q ของผู้ผ ลิ ต ปูน ซี เ มนต์
ํ
ก
โดยเฉพาะ SCCC ทีมีฐานกําไรหลักอยู่ในธุรกิจปูนซีเมนต์น่าจะออกมาไม่ตามากนั
หุ้นเด่นธุรกิจกระเบีองปูพืน แม้ภาพรวมยอดขายกระเบืองปูพืน-บุผนัง ในประเทศเดือน
เม.ย-พ.ค. หดตัวราว %YoY แต่ผ้ ูนําตลาดอย่าง DCC กลับสร้างยอดขายได่เติบโตสูง
ถึง %YoY โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กทีบุกหาลูกค้าถึงบ้านจากฐานลูกค้าในมือทีมี
กว่า แสนราย และมีการออกสินค้าใหม่ทีตอบโจทย์ผบู้ ริโภค รวมถึงมีตน้ ทุนการผลิตที
ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติและนํามันดีเซล ฝ่ ายวิจยั ดาดการณ์กาํ ไร Q ของ DCC
จะเติบโตสูงถึง %YoY ทําให้ตอ้ งปรับเพิมประมาณการกําไรปี นีขึนอีก % พร้อมขยับ
Fair Value เป็ น . บาท ถือเป็ นหุน้ เด่นในกลุม่ วัสดุก่อสร้าง
หุ้นเด่นในธุรกิจอสังหาฯ ผูป้ ระกอบการได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ทีทําให้ความ
ต้องการคอนโดฯหายไป รวมถึงลดค่าใช้จ่าย และชะลอการลงทุน เพือรักษาสภาพคล่อง
อย่างไรก็ ตามกลับเห็นสัญญาณยอดขายแนวราบฟื นแข็งแกร่ง หนุน Presale หลาย
บริษัทกลับเพิมขึนสวนวิกฤตทีเกิดขึน อาทิ SC มียอดขายแนวราบในช่วง M63 (YTD)
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รวม . พันล้านบาท (+ % yoy) จากแนวราบ . พันล้านบาท (+ % yoy), AP มี
ยอด Presale 2Q63 ทําได้สงู 9.04 พันล้านบาท (+10% yoy, +50% qoq) จากแนวราบ
ทีแข็งแรงทํา New High รายไตรมาสสูงถึง 7.7 พันล้านบาท (+52% yoy,+51% qoq)
ส่วนหนึงจากการเปิ ดขายโครงการแนวราบใหม่ 7 โครงการ มูลค่า 7.45 พันล้านบาท
หนุนกําไร Q โต YoY และ QoQ, รวมถึง LH บริษัทคงแผนเปิ ดโครงการใหม่ปี 2563
ตามเดิม 16 โครงการแนวราบทังหมด มูลค่า 2.84 หมืนล้านบาท ด้วยยอด Presale
แนบราบของอุตสาหกรรรมทีเพิมขึนอย่างมีนัยฯช่วงทีผ่านมา หนุนแนวโน้มกําไรงวด
2H63 จะฟื นตัวขึน
สรุ ปหุ้นเด่นทีแต่ละธุรกิจทีสามารถฝ่ าฟั นวิกฤต COVID-19 ได้ ชอบ หุ้นเด่นธุรกิจ
ปูนซีเมนต์ SCCC, หุ้นเด่นธุรกิจกระเบีองปูพืน DCC และหุ้นเด่นในธุรกิจอสังหาฯ
AP, LH

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

