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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Sentiment เชิงบวกจากตลาดุห้นต่างประเทศ น่าจะหนุน SET Index ให้ปรับขึ้นไปยืนเหนือ 1300 จุดได้
แต่ในชิงกลยุทธ์ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจาก Valuation ของตลาดหุ้นไทยที่ค่อนข้างแพง
โดยมีค่า PER สิ้นปี 2563 สูงถึง 19.5–19.8 เท่า วานนี้พอร์ตจําลองได้ขาย DCC เพื่อ Stop Profit
รับกําไร 18.2% แนะนําให้นําเงินที่ได้สลับเข้าลงทุนใน LH รอรับโอกาสของการปรับลดดอกเบี้ยที่กําลัง
เกิดขึ้น Top Picks เลือก PTT (FV@B 42) และ LH (FV@B 8)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนบวกเล็กน้ อยเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังจากมีมาตรการคลาย
Lockdown ตังแต่
้ วนั อาทิตย์ที่ผ่านมา จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1286.76 จุด เพิ่มขึ ้น
5.61 จุด หรื อ +0.44%(จากที่บวกสูงสุดระหว่างวัน 15.1 จุด) มูลค่าการซื ้อขาย 5.56 หมืน่ ล้ านบาท ซึง่ กลุม่
ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ค้ าปลีก ได้ อานิสงค์จากการคลายล็อคดาวน์ ,กลุม่ พลังงาน-ปิ โตรเคมี จากราคา
นํ ้ามันดิบโลกที่ปรับตัวสูงขึ ้น และกลุม่ สื่อสาร เป็ นต้ น หุ้น Toppick ที่ฝ่ายวิจยั แนะนํา Outperform ตลาดฯ
มาก และให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกทัง้ 3 บริ ษัท คือ COM7 +6.98%, CPN +3.19% และ PTT +1.4% ด้ วย
กลยุทธ์ห้ นุ เด่นธีม Reopen ดังนันหากลู
้
กค้ าลงทุนตามน่าจะได้ ผลตอบแทนที่น่าพอใจตามสมควร ส่วนกล
ยุทธ์ภาพรวมตลาดและหุ้น Toppick ที่นา่ สนใจจะมีอะไรอีก สามารถติดตามได้ ในบทวิเคราะห์ Market
Talk ในวันพรุ่งนี ้ ครับ
ตัวเลข GDP Growth ในงวด 1Q63 ติดลบเพียง 1.8% YoY และ -2.2% QoQ ซึง่ ถือว่าดีกว่าความ
คาดหมายที่คาดว่าจะติดลบ 4% ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากการบริ โภคภาคครัวเรื อนที่ได้ รับผลกระทบจาก Covid19 เพียงช่วงครึ่งหลังของเดือน มี.ค.63 อีกทังยั
้ งมีการเร่งตัวจากการกักตุนสินค้ า และการบริ โภคพลังงานที่
สูงขึ ้นจากการทํา Work from Home อย่าไรก็ตามสภาพัฒน์ฯ ได้ ปรับลดคาดการณ์ GDP Growth งวดปี
2563 ลงมาเป็ น ติดลบ 5-6% ซึง่ เป็ นมุมมองที่สะท้ อนการหดตัวอย่างรุนแรงของ GDP ในช่วงเวลาที่เหลือ
ของปี เฉพาะอย่างยิ่งในงวด 2Q63 สําหรับการประชุม กนง. ในวันพรุ่งนี ้ เชื่อว่ามีความเป็ นไปได้ ที่จะเห็น
การปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.25% โดยปั จจุบนั Bond Yield 1 ปี ได้ ปรับตัวลดลงไปรออยู่ที่
บริ เวณ 0.57% แล้ ว ส่วนอีกประเด็นหนึง่ ให้ ความสนใจกับเรื่อง Valuation ของตลาดหุ้นไทย ซึง่ หลังการ
ประกาศงบการเงินงวด 1Q63 ออกมาหดตัวถึง 58% YoY แล้ ว ทําให้ เห็นภาพการปรับลดประมาณการ
กําไรงวดปี 2563 ลงมาอีกครัง้ หนึง่ โดยอาจเห็น EPS ปรับลดลงมาจาก 72.62 บาท/หุ้น มาอยู่ที่บริ เวณ 6566 บาท/หุ้น ซึง่ ทีร่ ะดับ SET Index ปั จจุบนั จะให้ คา่ PER สิ ้นปี 2563 อยู่ในช่วง 19.5-19.8 เท่า ซึง่ ถือเป็ น
ระดับที่สงู สําหรับทิศทางของ SET Index วันนี ้ เชื่อว่าจะถูกขับเคลือ่ นให้ ปรับตัวขึ ้นไปเหนือระดับ 1300 จุด
ได้ ด้ วย Sentiment เชิงบวกของตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับขึ ้นแรงหลังมีพฒ
ั นาการเชิงบวกในเรื่ องของ
วัคซีนป้องกัน Covid-19 ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน วานนี ้พอร์ ตจําลองได้ ทําการขาย DCC เพื่อ Stop profit
รับกําไร 18.2% วันนี ้ให้ นําเงินที่ได้ จากการขาย เข้ าลงทุนใน LH ทังนี
้ ้บนความคาดหวังว่า LH น่าจะได้
ประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยทีก่ ําลังจะเกิดขึ ้นอีกทังพบว่
้ ายอดขาย Presale ในโครงการ
แนวราบเริ่ มกลับเข้ าสูภ่ าวะปกติ นอกจากนี ้ที่ราคาหุ้นปั จจุบนั ยังให้ Dividend Yield สูงกว่า 6% ต่อปี หุ้น
Top Pick วันนี ้เลือก LH และ PTT
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ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ ้นวานนี ้ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ ้น 3.85%, S&P 500
เพิ่มขึ ้น 3.15% และ NASDAQ เพิม่ ขึ ้น 2.44% จากกระแสความคาดหวังเรื่ องการพัฒนาวัคซีนรักษาไวรัส
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
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ช่วยให้ ร่างกายผลิตภูมิค้ มุ กัน (Antibody) ได้ อย่างไรก็ตาม การทดลองวัคซีนยังคงเป็ นประเด็นที่ต้องให้
นํ ้าหนักต่อไป เนื่องจากเป็ นเพียงการทดลองในระยะที่ 1 และมีจํานวนอาสาสมัครที่เข้ าร่วมเพียง 45 ราย
เช่นเดียวกับราคานํ ้ามันดิบที่ได้ อานิงค์บวกจากประเด็นดังกล่าว ต่อ นอกจากปั จจัยหนุนทางพื ้นฐานทัง้ ฝั่ ง
Demand นํ ้ามัน 1.)หลายประเทศเริ่ มทยอยกลับมาดําเนินธุรกิจมากขึ ้น (Reopen) 2.เศรษฐกิจจีนส่ง
สัญญาณฟื น้ ตัว และฝั่ ง Supply จาก กลุม่ ประเทศผู้ผลิตน้ พมัน OPEC+ ที่ทําตามข้ อตกลงปรับลดการผลิต
และในวันนี ้ สัญญาซื ้อขายนํ ้ามันดิบล่วงหน้ า (Crude oil Future) เดือน มิ.ย. 2563 จะหมดอายุ คาดว่าจะ
ไม่เกิดเหตุการณ์ราคานํ ้ามันดิบลดลงตํ่าแรง เหมือนในเดือน พ.ค. ที่ผา่ นมา
โดยรวมราคานํ ้ามันดิบโลกปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องและฟื น้ จากจุดตํ่าสุดเมื่อช่วงกลางเดือน เม.ย. 2563 หรื อ
เพิ่มขึ ้นราว 80% บวกต่อหุ้นพลังงาน โดยแนะนําลงทุน PTTEP (FV@B100) และ PTT (FV@B42) และ
กลุม่ โรงกลัน่ และปิ โตรเคมี ASPS คาด Spread โตรเคมีน่าจะผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้ วในเดือน เม.ย. โดยคาด
1Q63 น่าจะเป็ นจุดตํ่าสุดของปี 2563 ยังคงเลือก IVL (FV@B37)

GDP 1Q63 ติดลบเพียง 1.8%ดีกว่าคาด แต่งวด 2Q63 คาดหดตัวแรง
สภาพัฒน์ฯรายงาน GDP งวด 1Q63 ออกมา -2.2%qoq และ -1.8%yoy ระดับตํ่าสุดใน 24 ไตรมาส แต่ถือ
ว่าดีกว่าที่ตลาดและ ASPS คาดซึง่ เป็ นผลจาก
 การบริ โภคครัวเรื อน(ราว 50% ของ GDP) ขยายตัว 3%ดีกว่าคาด เนื่องจากผลกระทบ COVID19 ทําให้ รัฐสัง่ ประชาชนส่วนใหญ่กกั ตัวอยู่ในบ้ าน จึงมีการกักตุนอาหาร,เครื่ องดื่ม และมีการใช้
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)เพิม่ ขึ ้น ขณะทีก่ ารบริ โภคกลุม่ อื่นๆชะลอตัวลง
 ยอดส่งออกสินค้ าในงวด 1Q63 ขยายตัว 1.5% เนื่องจากมีการส่งออกทองคํา และมีการส่งออก
อาวุธยุทธโธปกรณ์กลับไปยังสหรัฐ หลังเสร็จสิ ้นการซ้ อมรบ
 Change Inventories งวด 1Q63 เพิ่มขึ ้นเป็ น 8.2 หมื่นล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.4 เท่า เทียบกับ 1Q62
อยู่ที่ 3.4 หมื่นล้ านบาท บ่งชี ้ได้ วา่ มีสินค้ าที่ผลิตมีมากกว่าสินค้ าที่ขายได้
ส่วนฟั นเฟื องขับเคลื่อนเศรษฐกิจอื่นๆ ในงวด 1Q63 อาทิ การใช้ จ่ายรัฐและการลงทุนภาครัฐ,การลงทุน
เอกชน หดตัว ขณะที่อกี แง่ มุมหนึ่งของ GDP คือ ด้ านการผลิต (Supply-side GDP) พบว่ามีบางภาค
เศรษฐกิจเข้ าสูภ่ าวะถดถอย (Technical Recessionคือ GDP หดตัว %qoq ต่อกันอย่างน้ อย 2 ไตรมาส
ภาคเศรษฐกิจที่เกิด หรื อเข้ าข่าย Technical Recession(สีเหลือง + แดง) สัดส่วนรวมกันคิดราว 60% ของ
GDP เพิ่มขึ ้นจากงวด 4Q62 ที่มีสดั ส่วนราว 40% (ดังตารางด้ านขวา)
GDP Growth ไทยรายไตรมาส
GDP ด้านการผลิต (Production-side)
ภาคการผลิต

Share(%)

สินค ้าอุตสาหกรรม
ก่อสร ้าง
การขนส่ง
โรงแรม และภัตตาคาร
การสือ่ สาร
อสังหาริมทรัพย์
สุขภาพ
บริการวิชาชีพ และวิชาการ
ซ่อมแซมสินค ้า และบริการส่วนบุคคล
บริการนําเทีย่ ว และให ้เช่า
การบันเทิง
ขายส่ง ขายปลีก
การเงิน
เกษตร
การศึกษา
ไฟฟ้ า
เหมืองแร่

26.3
2.5
6.5
6.1
5.7
4.0
2.3
2.0
1.5
1.6
1.1
16.4
7.6
6.0
3.2
3.0
2.2

1Q62
-1.3
2.0
1.2
3.1
2.4
0.6
1.9
-0.7
0.2
0.3
2.1
0.6
0.5
4.8
1.7
1.3
-1.6

2Q62
-0.2
0.3
-0.2
-1.2
3.2
-0.6
1.0
0.7
0.5
0.6
0.5
0.8
1.3
2.7
-0.1
1.9
3.3

%qoq
3Q62
-0.3
-0.4
0.2
1.6
1.2
1.6
0.1
0.8
1.3
0.2
6.4
1.7
1.7
-3.2
-0.8
-3.2
-1.0

4Q62
-0.5
-3.9
2.7
2.8
3.5
1.0
2.5
0.8
1.0
1.4
3.0
1.9
-0.2
-5.8
1.0
-1.1
0.1

1Q63
สถานะ
-1.5
Technical Recession
-6.2
-8.5
-26.4
-3.3
-0.3
เข้าข่าย Technical
-2.5
Recession
-0.2
-1.4
-8.7
-0.6
0.0
1.7
ไม่เกิด Technical
0.4
Recession
1.7
3.5
0.4

ทีม่ า : สศช.

อย่างไรก็ตามสภาพัฒน์ฯ ปรับลดคาดการณ์ GDP ทังปี
้ 2563 หดตัว 5-6%yoy (จากรอบ ก.พ. คาด
ขยายตัว 1.5-2.5%) ใกล้ เคียงกับ ธปท.ที่คาด -5.3%yoy โดยแนวโน้ มเศรษฐกิจงวด 2Q63 คาดจะติดลบ
ต่อและน่าจะเป็ นจุดตํ่าสุด(Bottom) ผลจากการ Lockdownระยะเวลาคือ เม.ย.-พ.ค.และคาดเศรษฐกิจจะ
ค่อยๆดีขึ ้นในงวด 3 เป็ นต้ นไป (หากอิงคาดการณ์ GDP ปี 2563 ของสภาพัฒฯ งวด 2Q63 เบื ้องต้ นคาด 10%yoy งวด 3Q-4Q63 จะเฉลีย่ ติดลบ 4%)

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
ขณะที่ ASPS เดิมคาด GDP ทังปี
้ 2563 -1.4%yoy ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ในช่วงทบทวนประมาณการณ์ ซึง่ มี
โอกาสสูงที่จะปรับลดลงอี เนื่องจากประเมินจากสมมติฐาน (C, I , G, X, M) ทังปี
้ 2563 เดิมที่คาดเทียบ
กับ ข้ อมูลจริ งที่ออกมางวด 1Q63 (ดังตาราง) ยังเห็น Downside ที่มีโอกาสตํ่ากว่าคาด อาทิ การลงทุน
เอกชน และ ภาคการค้ าระหว่างประเทศ คือ ส่งออกและนําเข้ า
สมมติฐานคาดการณ์ GDP ปี 2563
2560A 2561A 2562A 1Q2563A

2563F
ASPS

สภาพัฒน์ฯ

ธปท.

-1.8%

-1.4%

-5.0%

-5.3%

GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1% 2.4%

การบริ โภคครั วเรื อน (C)

3.2% 4.6% 4.5%

3.0%

-1.3%

-1.7%

-1.5%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9% 2.8%

-5.5%

-2.5%

-4.2%

-4.3%

ลงทุนภาครั ฐ

-1.2% 3.3% 0.2%

-9.3%

2.0%

5.6%

5.8%

การบริ โภคภาครั ฐ(G)

0.5% 1.8% 1.4%

-2.7%

2.5%

3.6%

2.6%

การส่งออกX(ดอลลาร์ )

10.0% 7.5% -3.2%

1.5%

-5.5%

-8.0%

-8.8%

การนําเข้ า M(ดอลลาร์ )

14.7% 13.7% -5.4%

-1.2%

-6.0%

-13.2%

-15.0%

อัตราแลกเปลี่ยน(บาท/ดอลลาร์ )

34

33

31.1

31.3

31

n.a.

n.a.

ราคานํ ้ามันดิบ(เหรี ยญ/บาร์ เรล)

55

65

61.7

50.5

40

n.a.

35

ทีม่ า : สภาพัฒน์, ธปท., ASPS

เศรษฐกิจไทยที่ยงั อยู่ในทิศชะลอตัว ทําให้ เกิดความคาดหวังจะเห็นการลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย โดยให้
นํ ้าหนักการประชุม กนง. วันพรุ่งนี ้ 20 พ.ค.2563 เวลา บ่าย 2 ซึง่ ผลสํารวจความเห็นนักวิเคราะห์จาก
Bloomberg พบว่า มีนกั เศรษฐศาสตร์ ราว 87.5% จากทังหมด
้
24 ท่าน คาดว่า กนง. จะลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายลง 0.25% เหลือ 0.5% (ตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์) สอดคล้ องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond
Yield) ไทย อายุ 1 ปี ที่ลา่ สุดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.57% ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายปั จจุบนั ที่ 0.75% บ่งชี ้
ได้ วา่ ตลาดคาดจะมีการปรับลดดอกเบี ้ย แนวโน้ มอัตราดอกเบี้ยฯทีล่ ดลง ถือเป็ น Sentiment เชิงลบ
ต่ อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ แนะนําหลีกเลี่ยงลงทุน แต่ จะถือเป็ น Sentiment บวกต่ อ
หุ้นในกลุ่มเช่ าซือ้ , อสังหาริมทรั พย์ , หุ้นปั นผล ฯลฯ

MINT เพิ่มทุนกว่า 1 พันล้านหุ้น
วานนี ้บริ ษัทฯ แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทจากเดิม 4,849,860,006 บาท (พาร์ 1 บาท)
เป็ น 5,887,815,947 บาท (ณ 31 มี.ค. 31 มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 4,619,004,860 บาท) โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จํานวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น (พาร์ 1 บาท) แบ่งเป็ น
1.)หุ้นสามัญออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO) ในอัตราส่วนไม่ตํ่ากว่า 6.45 หุ้นเดิมต่อ 1
หุ้นสามัญออกใหม่ จํานวนไม่เกิน 716,124,785 หุ้น คิดเป็ น 15.5% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ สิ ้นงวด
1Q63 กําหนดราคาเสนอขายจากราคาเฉลี่ย 7 – 15 วันทําการ ก่อนหน้ าวันที่มีการกําหนดราคาเสนอขาย
หักด้ วยส่วนลดไม่เกิน 15% ของราคาตลาด ซึง่ จะกําหนดราคาก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XR วันที่ 8 ก.ค. 2563
2.)เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ MINT – W7 ซึง่ จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (ไม่คิดมูลค่า) จํานวนไม่เกิน
313,831,156 หุ้น (6.8% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ สิ ้นงวด 1Q63) อัตราการจัดสรร 17 หุ้นสามัญต่อ
1 MINT-W7 ราคาใช้ สิทธิเท่ากับราคาตลาด (ราคาเฉลี่ย 7 – 15 วันทําการ ก่อนวันกําหนดราคาใช้ สิทธิ)
บวกส่วนเพิ่มไม่เกิน 10% อัตราการใช้ สิทธิ Warrant 1 : 1 โดยวันขึ ้นเครื่ องหมาย XW จะกําหนดในภายหลัง
3.)เพื่อรองรับการปรับอัตราใช้ สิทธิ MINT – W6 จํานวน 8 ล้ านหุ้น
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ภายหลังการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ หากคํานวณ Fully Diluted เฉพาะหุ้นสามัญออกใหม่ (ไม่รวม Warrant) จะทํา
ให้ จํานวนหุ้นเพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นงวด 1Q63 เป็ น 5,335,129,545 หุ้น ส่งผลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ภายใต้ ประมาณการเดิม (อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ) ราว 12% (หากรวม MINT-W7 ทังจํ
้ านวนส่งผล
ประมาณ 16%) และมูลค่าพื ้นฐานภายใต้ วิธี DCF ตํ่าลงในอัตราเดียวกัน (กําหนดให้ เงินสิดจากเงินเพิม่ ทุน
นําไปใช้ บริ หารสภาพคล่อง ทําให้ เงินสด ณ สิ ้นปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการเดิม)
ภายใต้ ปัจจัยข้ างต้ น มองราคาหุ้นตอบสนองในเชิงลบ (ราคาวานนี้ปรั บตัวลงราว 7% จากวันก่ อน
หน้ า) โดยฝ่ ายวิจัยมีโอกาสสูงทีจ่ ะปรั บลดคําแนะนําจาก ซื้อ เป็ น SWITCH (หรื อขาย) เนื่องจาก
การดําเนินงานต่ อหุ้นทีถ่ กู Diluted หลังกลับมามีกาํ ไรในอนาคต และภาระหนี้ทย่ี ังมีปัจจัยเสี่ยง
จาก Perp bond ทีไ่ ด้ รับการผ่ อนผันให้ นับเป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นได้ ถงึ ปี 2565

กลยุทธ์เด่น ธีมเปิดเมือง + ลดดอกเบี้ย ชอบหุ้น PTT และ LH
Valuation ตลาดเริ่ มตึงๆ เนื่องจากกําไรบริ ษัทจดทะเบียนงวด 1Q63 ที่ลดลงแรงเหลือเพียง 1.1 แสนล้ าน
บาท (ลดลง 49%QoQ และ 59%YoY) ถือเป็ น Downside ต่อประมาณการกําไรทังปี
้ 2563 และกดดัน
Upside ของตลาด ซึง่ ล่าสุดฝ่ ายวิจยั ประเมินกําไรสุทธิทงปี
ั ้ 2563 เหลือ 7.08 แสนล้ านบาท (ลดลง
24%YoY) และมี EPS63F เหลือเพียง 65.84 บาท/หุ้น (ลดลง 25.2%YoY) เท่านัน้
อย่างไรก็ตามในช่วงนี ้ยังมี Momentum ผลักดันตลาดอยู่ 2 ประเด็น คือ
1. บางธุรกิจเริ่มกลับมาดําเนินงาน บวกกับความคืบหน้ าของวัคซีนป้องกัน COVD-19 ที่
ทางบริษัท Moderna ได้ พัฒนาขึน้ หนุนหุ้นสหรั ฐหลาย Sector ทีถ่ กู ผลกระทบจาก Covid19 โดยตรง กลับมาฟื้ นตัวเด่ นอีกครั้ ง เช่น หุ้นกลุม่ พลังงานใน S&P500 วานนี ้ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
สูงสุด 7.6%, ตามมาด้ วยกลุม่ อุตสาหกรรม 6.6%, กลุม่ การเงิน 5.3% และกลุม่ อสังหาฯ 4.9%
เป็ นต้ น ประเด็นดังกล่าวถือว่าสร้ างความหวังใหม่ตอ่ ภาพรวมเศรษฐกิจ และน่าจะหนุนให้ ห้ นุ ใน
ไทยที่ Underperform ในช่วงที่ผ่านมา น่าจะกลับมาฟื น้ ตัวได้ บ้าง
2. มีโอกาสสูงทีก่ นง. จะปรั บลดดอกเบี้ยลง ในวันที่ 20 พ.ค. 63 สะท้ อนตัวเลขเศรษฐกิจที่ยงั
มีทิศทางชะลอตัวอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 2 บวกกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1ปี ที่ปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่ 0.57% (ตํ่ากว่าดอกเบี ้ยนโยบาย) ซึง่ ตามกลไกปกติถือเป็ น Sentiment
ที่ดีตอ่ ตลาดหุ้น เนื่องจากดอกเบี ้ยฯลดลงทุกๆ 0.25% จะส่ งผลให้ ตลาดหุ้นไทยซือ้ ขายบน
PE ทีส่ ูงขึน้ 0.79 เท่ า ถือการเปิ ด Upside ของดัชนี SET index ราวๆ 52 จุด
หากลดดอกเบีล้ ง 0.25% เป้าหมาย SET มีโอกาสขยับขึน้ 52 จุด

Bond Yield 1 ปี

Earning Yield SET

PER

Chg PER

Addition
Target SET

ลด 0.00%

5.75%

17.4

-

-

ลด 0.25%

5.50%

18.2

0.79

52

ลด 0.50%

5.25%

19.0

1.66

109

*Bond Yield 1 ปี อยู่ที่ 0.75%
* กํา หนดให ้ Market Earning Yield Gap เท่ากับ 5%

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ปั จจัยบวกทั้งจากแนวโน้ มการปรั บลดดอกเบี้ย บวกกับประเด็น COVID-19 ทีผ่ ่ อนคลายในช่ วงสั้น
กลยุทธ์ เน้ นลงทุนหุ้นปั นผลสูง และมี Momentum จากปั จจัยภายนอกคอยขับเคลื่อน คือ PTT และ
LH มีพื้นฐานทีน่ ่ าสนใจดังนี้
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PTT(FV @ 42.00) ปั จจัยหนุนรอบด้ าน ทังราคานํ
้
้ามันดิบโลก WTI เริ่ มฟื น้ ตัวแรงกว่า 63%(mtd) จนล่าสุด
อยู่ที่ 33.05 เหรี ยญฯ จากฝั่ ง Demand ที่ผ่อนคลายหลังผู้คนเริ่ มกลับมาดําเนินชีวิตตามปกติ และผลผลิต
อุตสาหกรรมจีนทีฟ่ ื น้ ตัวอย่างเห็นได้ ชดั ขณะที่ห้ นุ คาดหลังปั นผลสูงถึง 4.5% ต่อปี ถือเป็ นเป้าหมายของ
Fund Flow ลําดับต้ นๆ สําหรับกระแสการลดดอกเบี ้ยในสัปดาห์นี ้
LH(FV @ 8.00) แม้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา กดดันหุ้นกลุม่ อสังหาฯให้
Underperform ตลาดฯ แต่ห้ นุ กําไรงวด 1Q63 ของ LH กลับลดลงน้ อยกว่าตลาด ลดลง 16% QoQ และ
13%YoY เท่านัน้ ขณะที่ SET Index ลดลง ลดลง 49%QoQ และ 59%YoY แต่ราคาหุ้น LH กลับปรับตัวลง
แรงมากในช่วงทีผ่ ่านมา ตังแต่
้ ต้นปี ลดลงกว่า 33% ขณะที่ SET Index ปรับตัวลงเพียง 18% แต่มาตรการ
คลาย Lockdown บวกกับหุ้นกลุม่ อสังหาฯ ต่างประเทศเริ่ มฟื น้ ตัว และแนวโน้ มการปรับลดดอกเบี ้ย หนุน
ให้ ห้ นุ ปั นผลสูงอย่าง LH คาดหวัง Dividend Yield สูงกว่า 6% ต่อปี น่าจะกลับมา Outperform ตลาดได้
ในช่วงนี ้ ขณะเดียวกันบริ ษัทยังมีแผนเปิ ดโครงการใหม่ ตามเดิม 16 โครงการแนวราบและ โอนฯ 2 คอนโด
ฯ ใหม่ในปี นี ้ หนุนให้ กําไร 2H63 ฟื น้ ตัวขึ ้น
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