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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ระดับ SET Index ปัจจุบันมีค่า PER สูงราว 18 เท่า ซึ่งถือว่าแพงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาค อีก
ทั้งปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานก็มีน้ําหนักไปในทางลบ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็นแรงขายทํากําไร สําหรับ
ประเด็นหุ้นรายตัวที่สําคัญในวันนี้เป็นเรื่องของ BAM ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่กรมบังคับคดีต้อง
หยุดการประมูลขายทอดตลาดชั่วคราว พอร์ตการลงทุนแนะนํา ขายทํากําไร DOHOME บางส่วน และ
สลับเงินเข้า DCC Top Picks เลือก DCC (FV@B 2.28), PTT (FV@B 42) และ STA (FV@B 14)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค จากที่จํานวนผู้ติดเชื ้อ
COVID-19 ในบ้ านเรายังคงทรงตัวในระดับตํ่าโดยวันนี ้เพิ่มขึ ้นเพียง 7 รายรวมเป็ น 2954 ราย ขณะที่มี
ความคืบหน้ าต่อการคลาย Lockdown ทางธุรกิจมากขึ ้น จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดในแดนบวกที่ระดับ 1301.66
จุด เพิ่มขึ ้น 18.98 จุด หรื อ +1.48% มูลค่าการซื ้อขาย 7.90 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ
กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(+4.41%) PTTEP(+7.99%) TOP(+4.46%) GPSC(+0.36%) กลุม่ ขนส่งเช่น
AOT(+3.75%) BEM(+0.53%) BTS(+2.68%) และกลุม่ ธ.พ. อาทิ BBL(+3.48%) KBANK(+2.68%)
SCB(+3.79%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่เช่น CPALL(+3.27%) SCC(+1.76%) และ IVL(+4.55%) เป็ นต้ น
SET Index ปรับขึ ้นมายืนเหนือ 1300 จุด ได้ สําเร็จในวันทําการสุดท้ ายของเดือน เมษายน 2563 แต่ภายใต้
สภาพแวดล้ อมที่เป็ นอยู่ เชื่อว่าการยืนอยูเ่ หนือ 1300 จุดถือว่าไม่ใช่เรื่ องง่าย เนื่องจากที่ระดับ SET Index
ดังกล่าว มีคา่ PER ที่สงู เกือบ 18 เท่า ซึง่ ถือว่าค่อนข้ างแพงเมือ่ เทียบกับตลาดหุ้นในอื่นในภูมิภาค อีกทัง้
ปั จจัยแวดล้ อมทางพื ้นฐาน ก็ยงั อยู่ในเกณฑ์ที่เป็ นลบ โดยส่วนใหญ่เป็ นผลกระทบที่มาจาก Covid-19 ซึง่
จะถูกสะท้ อนผ่านการประกาศตัวเลขต่างๆ เริ่ มจากผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียนในภาค Real Sector
ที่จะทยอยประกาศออกมาในช่วง 2 สัปดาห์นี ้ คาดว่าจะเห็นการหดตัวอย่างมีนยั สําคัญโดยฐานกําไรสุทธิ
รวม น่าจะตํ่ากว่า 2 แสนล้ านบาทมากพอสมควร ถัดไปในวันที่ 18 พ.ค.2563 จะมีการประกาศตัวเลข GDP
Growth ในงวดไตรมาสที่ 1/63 ซึง่ น่าจะเห็นการหดตัวทัง้ Yoy และ QoQ ขณะทีแ่ นวโน้ มในงวด 2Q63 ก็
ถูกคาดหมายว่าจะเห็นการหดตัวที่รุนแรงกว่า 1Q63 เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่ได้ รับผลกระทบจาก Covid19 เก็บเต็มไตรมาส ซึง่ หากเป็ นไปตามที่คาดก็เท่ากับว่าหลังการประกาศ GDP งวด 2Q63 เราก็จะเข้ าสู่
ภาวะ Technical Recession ภายใต้ สภาพแวดล้ อมดังกล่าวจึงเป็ นไปได้ ที่จะเกิดภาวะ Sell in May ขึ ้นมา
ในปี นี ้ อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่เป็ นความคาดหวังเชิงบวกคือการใช้ มาตรการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล
ที่จะมีการอัดฉีดเม็ดเงินก้ อนใหญ่เข้ ามา 1.9 ล้ านล้ านบาท โดยหากทําได้ รวดเร็วและตรงเป้าหมาย ก็จะ
ช่วยลดระดับความรุนแรงของปั ญหาลงมาได้ สําหรับประเด็นเกี่ยวกับหุ้นรายตัว ที่เด่นที่สดุ ของวันนี ้ น่าจะ
เป็ น กรณีที่ กรมบังคับคดี จําเป็ นต้ องหยุดการจัดการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.
2563 และอาจตัองหยุดต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 จะควบคุมได้ ซึง่
เหตุการณ์ดงั กล่าว จะกระทบโดยตรงต่อ BAM ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ ราว 61% มาจากการขายทรัพย์ผ่าน
ช่องทางของกรมบังคับคดี โดยจจะเห็นผลกระทบที่ชดั เจนในงวด 2Q63 ทําให้ ฝ่ายวิจยั ต้ องปรับลด
ประมาณการ และแนะนําให้ ขายทํากําไรออกไปก่อน ส่วนพอร์ ตการลงทุนวันนี ้ แนะนําให้ ปรับโดย ขายทํา
กําไร DOHOME ออก 5% ของพอร์ ต และนําเงินเข้ าลงทุนใน DCC ส่วน Top Picks เลือก DCC, PTT และ
STA

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,301.66
18.98
79,146

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-2,159.15
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
82.06
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
4,975.10
นักลงทุนรายย่อย
-2,898.02
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ผลกระทบ Covid-19 ปรากฎบนตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกชัดเจน...
ตลาดหุ้นโลกปรับฐานช่วงต้ นสัปดาห์ที่ผ่านจากปั จจัยกดดัน คือ
 การระบาดของไวรัส COVID-19 เริ่ มส่งผลกระทบไปถึงภาคเศรษฐกิจจริ ง (Real sector) ชัดเจน
มากขึ ้น สะท้ อนจากการรายงาน GDP งวด 1Q63 ของหลายประเทศหดตัว %qoq ค่อนข้ างมาก

ภราดร เตียรณปราโมทย์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636
วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506
ภวัต ภัทราพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนี ้หรื อไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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เมื่อเทียบกับงวด 4Q62 เช่น ยุโรปหดตัว 3.8%qoq (งวด 4Q62 ขยายตัว 0.1%), สหรัฐหดตัว
1.2%qoq (งวด 4Q62 ขยายตัว 0.5%), ฮ่องกงหดตัว 3.8%qoq (งวด 4Q62 หดตัว 0.5%),
สิงคโปร์ หดตัว 10.6%qoq (งวด 4Q62 ขยายตัว 0.6%), จีนหดตัว 9.8%qoq (งวด 4Q62
ขยายตัว 1.5%) เป็ นต้ น ส่งผลให้ หลายประเทศเริ่ มเข้ าสูภ่ าวะเศรษฐกิจถดถอย(Technical
Recession) ดังตาราง อย่างไรก็ตาม GDP งวด 1Q63 เพิ่งจะได้ รับผลกระทบของ COVID-19
ไปเพียงเดือนเดียว (เดือน มี.ค. 2563) ส่งผลให้ GDP ในงวด 2Q63 ยังมีโอกาสถูกกดดันจาก
ไวรัส COVID-19
GDP %qoq งวด 1Q63
Country

% of Global GDP

France
Italy
Spain
Eurozone
US

3.1%
2.3%
1.6%
15.4%
24.8%

1Q62
0.3
0.2
0.5
0.4
0.8

Hong Kong
Singapore
China
S.Korea

0.4%
0.4%
16.3%
1.9%

0.9
2.3
1.4
‐0.4

GDP Growth %qoq
2Q62
3Q62
4Q62
0.4
0.3
‐0.1
0.1
0.1
‐0.3
0.4
0.4
0.4
0.2
0.3
0.1
0.5
0.5
0.5

1Q63
‐5.8
‐4.7
‐5.2
‐3.8
‐1.2

‐0.4
‐0.8
1.6
1.0

‐5.3
‐10.6
‐9.8
‐1.4

‐3.0
2.2
1.4
0.4

‐0.5
0.6
1.5
1.3

สถานะ
Technical Recession
เข้าข่าย Technical
Recession
Technical Recession
เข้าข่าย Technical
Recession

ทีม่ า: Bloomberg

 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐกําลังพิจารณาเตรี ยมขึ ้นภาษีนําเข้ าสินค้ าจากจีนอีกครัง้ หนึง่
เนื่องจากเชื่อว่าจีนเป็ นสาเหตุของไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจาย และส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจไปทัว่ โลก ท่าทีลา่ สุดของสหรัฐดังกล่าว ส่งผลให้ ตลาดกังวลว่าสงครามการค้ า
(Trade war) อาจหวนกลับมาอีกครัง้ หนึง่ ภายหลังสหรัฐกับจีนได้ เซ็นสัญญาพักรบไปตังแต่
้ ช่วง
เดือน ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นโลกล่าสุด ได้ ผ่อนคลายความกังวลลง ภายหลังนาย Steven Mnuchin รัฐมนตรี คลัง
ของสหรัฐ ระบุวา่ กําลังเตรี ยมพิจารณากู้เงินอีกเกือบ 3 ล้ านล้ านเหรี ยญ ภายในงวด 2Q63 นี ้ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ หลังเผชิญผลกระทบจากไวรัส COVID-19

ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น 4 วันติด และทําจุดสูงสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ดีต่อ หุ้น PTT
ราคานํ ้ามันดิบโลกทัง้ WTI และ Brent ปรับเพิ่มขึ ้น 4 วันติดและทําจุดสูงสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดย
ปั จจัยหนุนหลักๆมาจาก ฝั่ ง Demand การบริ โภคนํ ้ามันผ่อนคลาย หลังจากหลายประเทศทัว่ โลกผ่อน
คลายให้ ประชาชนกลับมาดําเนินชีวิตตามปกติได้ บางส่วนและทยอยเปิ ดธุรกิจ(Reopen)
ล่าสุด คือ
้
28 รัฐจากทังหมด
้
50 รัฐในสหรัฐ
ฟิ นแลนด์ และสหรัฐ ในบางรัฐยังคงทยอยเปิ ดต่อเนื่อง ล่าสุด เปิ ดทังหมด
ขณะที่ฝั่ง Supply ตลาดยังให้ นํ ้าหนักการประชุม OPEC+ รอบพิเศษวันที่ 10 พ.ค. มีแนวโน้ มตัดลดกําลัง
การผลิตนํ ้ามันเพิ่มขึ ้น จากปั จจุบนั ทําข้ อตกลงลดกําลังการผลิต 10 ล้ านบาณ์เรล/วัน เพื่อชดเชย Demand
ที่หายไป
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ประเทศที่เริม
่ Reopen แล้ว
ประเทศ
เริม
่ ต้น
สหร ัฐ และยุโรป
สเปน
เยอรมนี
สหรัฐ
อิตาลี
ฝรั่งเศส
เอเชีย
อินเดีย
นิวซีแลนด์
ไทย
เกาหลีใต ้
ฮ่องกง

้ สุด
สิน

ระยะเวลา Lockdown (วัน)

14 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63

13 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63
04 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63

30
31
35
55
55

24 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63
03 ก.พ. 63
28 ม.ค. 63

25 เม.ย. 63
27 เม.ย. 63
31 พ.ค. 63
20 เม.ย. 63
07 พ.ค. 63

32
34
66
77
100

้ สุด
สิน

ระยะเวลา Lockdown (วัน)

ประเทศที่ยงั Lockdown อยู ่
ประเทศ
เริม
่ ต้น
ญีป
่ ุ่ น
อังกฤษ

07 เม.ย. 63 06 พ.ค. 63
23 มี.ค. 63 07 พ.ค. 63

29
45

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

โดยรวมราคานํ้ามันดิบโลกทีป่ รั บขึน้ ติดต่ อกันดังกล่ าว ถือเป็ น Sentiment บวกต่ อหุ้นพลังงาน โดย
แนะนําลงทุน PTTEP (FV@B100) และ PTT (FV@B42)

เศรษฐกิจไทยปี 2563 หวังเม็ดเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ช่วยลดผลกระทบ
ประเด็นสําคัญในประเทศตลาดยังให้ นํ ้าหนักคือ การรายงานจํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 รายใหม่ ที่ยงั
เห็นสัญญาณดีขึ ้น คือ แม้ เมือ่ วานนี ้จะเพิ่ม 18 ราย(แต่เป็ นแรงงานต่างด้ าวในศูนย์กกั กันตัว จ. สงขลา
ทังหมด)
้
และไม่มีผ้ เู สียชีวิต 4 วันติดต่อกัน (ดังรูป) อย่างไรก็ตาม หลังจากรัฐเริ่ มเปิ ดให้ ธรุ กิจบางประเภท
อาทิ ร้ านค้ าที่อากาศเปิ ด สวนสาธารณะ ฯลฯ ทําให้ ยงั ต้ องระวังจํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ มีความสุม่ เสี่ยง
อาจจะกลับมาเพิม่ ขึ ้นใหม่อีกครัง้ หรื อ Second Wave
จํานวนผู้ตดิ เชือ้ COVID-19 รายใหม่ ของไทย ต่ อวัน

ทีม่ า: Bloomberg

อีกประเด็นสําคัญ คือ การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่เห็นสัญญาณชะลอตัวตังแต่
้ ต้นปี โดยสํานัก
เศรษฐกิจหลายฝ่ ายคาด GDP ปี 2563 จะหดตัว 5-7% (ธปท. คาด -5.3% ASPS คาด - 1.4%yoy โดย
รอการประกาศ GDP งวด 1Q63 จากสภาพัฒน์ฯ วันที่ 18 พ.ค.2563 ก่อน) อย่างไรก็ตามยังคงมุมมอง
งวด 2Q63 จะเป็ นงวดที่ GDP จะติดลบมากที่สดุ และน่าจะเป็ น Bottom ของปี และจะค่อยๆ ดีขึ ้นในงวด
ไตรมาส 3 เป็ นต้ นไป โดยรวมยังมี Downside อาจจะปรับลดคาดการณ์ลงในอนาคต
ทังนี
้ ้การจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้ ตกหลุมลึก ยังคงต้ องหวังจากเม็ดเงิน 1.9 ล้ านล้ านบาททังด้
้ านการเงิน
การคลังของภาครัฐบาลและ ธปท. แบ่งเป็ น
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 มาตรการ Softloan ของ ธปท. วงเงิน 5 แสนล้ านบาท โดยที่ ธปท. คาดว่าจะหนุน GDP เพิ่มขึ ้น
ราว 3% โดยสัปดาห์แรกมีการใช้ ไปในวงเงินราว 2.4 หมื่นล้ านบาทเท่านัน้
 พรก.กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบาท เม็ดเงินส่วนใหญ่จะนําช่วยเหลือ ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ COVID-19
โดยที่ ธปท. คาดว่าจะหนุน GDP เพิ่มขึ ้นราว 6% ของ GDP อย่างไรก็ตามดังที่ ASPS เคย
นําเสนอจะเข้ าไปนระบบได้ มากน้ อยและเป็ นไปตามแผนเพียงใด
Real GDP : ล ้านบาท
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ทีม่ า: สภาพัฒน์ ASPS

กรมบังคับคดีงดประมูลขายทรัพย์ กดดัน BAM มากสุดในกลุ่มฯ
หลังจากมีการประกาศงดการประมูลขายทรัพย์ผ่านกรมบังคับคดีหลายแห่งตังแต่
้ เดือน เม.ย. - พ.ค. 63
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (กรมบังคับคดียงั ไม่มีระบบประมูลขายทรัพย์ออนไลน์ใน
ปั จจุบนั ) ฝ่ ายวิจยั คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุม่ บริ หารหนี ้ โดย JMT จะได้ รับผลกระทบน้ อยทีส่ ดุ
จากที่บริ ษัทฯ มีรายได้ สว่ นใหญ่มาจากการบริ หารจัดการหนี ้ไม่มีหลักประกัน ส่วน CHAYO ที่มีรายได้ จาก
หนี ้ไม่มีหลักประกันมากกว่าส่วนของหนี ้มีหลักประกันจะได้ รับผลกระทบรองลงมา (บริ ษัทฯ ได้ ผลบวกจาก
การปรับใช้ มาตรฐานบัญชี TFRS 9 ที่ทําให้ สามารถรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยจากหนี ้มีหลักประกันได้ แม้ ไม่ต้อง
ขายออกไป ต่างจาก BAM ที่คาดว่าจะไม่ได้ รับผลบวกจากการปรับใช้ มาตรฐานดังกล่าว)
ขณะที่คาดว่า BAM จะได้ รับผลกระทบมากที่สดุ ในกลุม่ จากที่คาดว่าบริ ษัทฯ จะมีรายได้ จากการขาย
หลักประกันผ่านกรมบังคับคดี (61% ของรายได้ รวม) ลดลงอย่างมีนยั ฯ ในงวด 2Q63 โดยฝ่ ายวิจยั คาดว่า
แม้ กรมบังคับคดีจะสามารถกลับมาเปิ ดการประมูลขายทรัพย์อย่างเร็วที่สดุ ในเดือน มิ.ย. 63 แต่จะไม่
สามารถเร่งการขายหลักประกันออกไปได้ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการประมูลขายหลักประกันจะต้ องเป็ นไป
ตามลําดับที่กรมบังคับคดีกําหนด และการเข้ าประมูลทรัพย์ที่คาดว่าจะซบเซากว่าเดิมหลังจากการจํากัด
การชุมนุมของคนจํานวนมากเพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดอีกครัง้ ของ Covid-19 ขณะที่ในฝั่ งของผู้
ซื ้อหลักประกันคาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากสภาพคล่องที่ลดลงในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้ อาจมี
การเลื่อนการเข้ าประมูลซื ้อหลักประกันออกไป ซึง่ จะเป็ นแรงกดดันต่อรายได้ จากการขายหลักประกันของ
BAM ตลอดทังปี
้ ทําให้ ฝ่ายวิจยั มีแนวโน้ มปรับประมาณการกําไรสุทธิปี 2563-64 และ มูลค่าพื ้นฐาน ของ
BAM ลงอย่างมีนยั ฯ แม้ BAM จะยังสามารถซื ้อหนี ้ในราคาที่เหมาะสมได้ ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ด้วย
ปั จจัยเชิงลบจากข่าวดังกล่าวที่มีนํ ้าหนักมากกว่า จึงแนะนําขายทํากําไรหุ้น BAM ออกไปก่อน

Sell in May ยังมีโอกาสซ้ํารอยอดีต ชอบ DCC STA PTT
ภาพเหตุการณ์ Sell in May มีโอกาสวนกลับมากลับมาเกิดซํ ้าเหมือนในอดีต ที่เดือน พ.ค. ตลาดหุ้นไทย
มักจะปรับตัวลงแรงเสมอ เฉลีย่ ลดลงราว 2% และเป็ นการปรับตัวลงถึง 8 ปี ใน 10 ปี
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ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยย้ อนหลัง 10 ปี

ทีม่ า: SET ASPS

หลังจากตลาดหุ้นเหมือนถูกมองข้ ามช็อต ว่าเหตุกาณ์ Covid-19 น่าจะคลี่คลายได้ เร็วๆนี ้ บวกกับมีสภาพ
คล่องอัดฉีดเข้ ามาในระบบจนหนุนให้ ตลาดหุ้นเกือบทัว่ โลกฟื น้ ขึ ้นเกินกว่าครึ่งของที่ปรับฐานลงไปในปี นี ้
ขณะที่ตลาดหุ้นไทยขึ ้นมาแตะระดับ 1300 จุด อีกครัง้ ซึง่ สูงกว่าระดับเป้าหมายทางพื ้นฐานที่ฝ่ายวิจยั
ประเมิน 1264 จุด (ระดับ P/E ที่ 17.4 เท่า)
ต่อจากนี ้ยังมีหลากหลายความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ดังนี ้
 งบไตรมาส 1/63 ที่มีโอกาสหดตัวแรง (เฉพาะที่ทํา Earning Preview 49 บริ ษัท กําไรงวด 1Q63
ลดลงถึง 68%yoy)
 ติดตามตัวตัวเลขผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ในแต่ละประเทศ หลังจากเริ่ มมีการทยอยเปิ ดเมือง ว่ามี
การกลับมาติดเพิ่มเติม อย่าง ญี่ปนุ่ และ สิงคโปร์ หรื อไม่ รวมถึงประเด็นสงครามทางการค้ า
ระหว่างจีนกับสหรัฐที่เงียบหายไปนาน จะกลับมาร้ อนแรงขึ ้นอีกครัง้
 แรงหนุนจาก Fund Flow ต่างชาติยงั มีโอกาสชะลอไหลเข้ าตลาดหุ้นไทยอยู่ ส่วนหนึง่ เกิดจากนัก
ลงทุนมีการโยกเงินกลับประเทศบางส่วน
หลังบริ ษัทส่วนใหญ่ประกาศจ่ายปั นผลไปเกือบ
หมดแล้ ว และยังสอดคล้ องสถิติย้อนหลัง 10 ปี ทีต่ า่ งชาติมกั จะขายสุทธิห้ นุ ไทยในเดือน พ.ค.
มากที่สดุ เฉลี่ยสูงถึง 1.65 หมื่นล้ านบาท
 แรงซื ้อจากสถาบันฯเริ่ มแผ่วลง ขณะที่แรงหนุนจากกองทุน SSFX ยังทํางานไม่ได้ เต็มที่ ปั จจุบนั มี
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิรวมกันทังสิ
้ ้นเพียง 1 พันล้ านบาท (เปิ ดให้ ซื ้อขายมา 1 เดือนเต็ม) ถือว่าน้ อย
กว่าแรงซื ้อกองทุน LTF ที่ผ่านๆมามาก ที่มีการซื ้อสุทธิปีละประมาณ 6 – 7 หมื่นล้ านบาท
ดังนั้นกลยุทธ์ การลงทุนยังคงเตรี ยมรั บมือกับความผันผวนของตลาด
โดยการเลือกลงทุนหุ้น
พื้นฐานแข็งแกร่ งปั นผลสูง อย่ าง DCC และหุ้นทีม่ ีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่ าง STA ได้ แรงหนุนจาก
ถุงมือยางเป็ นทีต่ ้ องการเพิม่ ขึน้ และ PTT ทีร่ าคานํ้ามันฟื้ นติดต่ อกันอย่ างต่ อเนื่องโดยมี Valuation
ทีน่ ่ าสนใจดังนี้
DCC(FV @ 2.28) กลยุทธ์ของบริ ษัทที่เน้ นลูกค้ าตลาดซ่อมแซมซึง่ เป็ นตลาดที่ใหญ่กว่าตลาดบ้ านสร้ างใหม่มาก
ประกอบกับ Outlet ทัง้ 203 สาขา ของ DCC ยังเปิ ดขายได้ ตามปกติ จึงได้ รับผลกระทบไม่มากเมื่อเทียบกับบริ ษัท
้
านวนรถเช่า
อื่นๆ ส่วนด้ านการเติบโตของกําไรในปี นี ้ มุ่งเน้ นไปที่มาตรการควบคุมค่าใช้ จ่ายที่เข้ มงวด ทังการลดจํ
ตามสาขาและจํานวนลูกจ้ างรายวันให้ เหมาะสมกับปริ มาณงาน ขณะที่ต้นทุนก๊ าซธรรมชาติซงึ่ คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง
37% ของต้ นทุนการผลิต มีแนวโน้ มปรับตัวลงตามราคานํ ้ามันดิบ ส่งผลให้ ฝ่ายวิจยั ฯคาดการณ์กําไรสุทธิปี 2563 อยู่
ที่ 1.12 พันล้ านบาท เติบโต 16%YoY และคาดหวังปั นผลกว่า 7% ต่อปี

STA(FV @ 14.00) เป็ นหุ้นที่มีปัจจัยบวกรอบด้ าน หนุนกําไรกลับมา Turnaround ในปี นี ้ เริ่ มจาก 1) ธุรกิจ
ถุงมือยาง 20% ของรายได้ รวม ได้ แรงหนุนจากความต้ องการใช้ ถงุ มือที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นตลลอดทังปี
้ หลัง
ผู้คนเริ่ มตระหนักและให้ ความสําคัญกับการป้องกันโรคต่างๆมากขึ ้น 2) ธุรกิจยางพารา (80% ของรายได้
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รวม) ฟื น้ ตัวเช่นกัน จากการที่โรงงานแปรรูปยางในไทยหลายแห่งหยุดดําเนินการผลิตชัว่ คราว ทําให้ ลกู ค้ า
หันมาซื ้อยางจาก STA เพิ่มขึ ้น 3) STA ก็ได้ ประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทที่ออ่ นค่าต่อเนื่อง หนุน
ประสิทธิภาพการทํากําไรดีขึ ้น
PTT(FV @ 42.00) ราคานํ ้ามันดิบโลก WTI เริ่ มฟื น้ ตัวต่อเนื่อง 4 วัน จนล่าสุดอยู่ที่ 23.61 เหรี ยญฯ โดย
ปั จจัยหนุนหลักๆมาจาก ฝั่ ง Demand ที่ผ่อนคลายหลังจากหลายประเทศทัว่ โลก ผ่อนคลายให้ ประชาชน
กลับมาดําเนินชีวติ ตามปกติได้ และทยอยเปิ ดธุรกิจ(Reopen) โดยรวมราคานํ ้ามันดิบโลก ที่ดีดขึ ้นมาแรง
ถือเป็ น Sentiment บวกต่อหุ้นพลังงานอย่าง PTT อีกทังราคาหุ
้
้ นผ่านการปรับฐานสะท้ อนผลกระทบเชิงลบ
ตามอุตสาหกรรมพลังงานไปแล้ วในระดับหนึง่ ถึงแม้ ทิศทางกําไรปี 2563 ไม่เติบโตโดดเด่น แต่ยงั ทรงตัวได้
ในระดับสูงและคาดหลังปั นผลสูงถึง 4.5% ต่อปี

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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