Market Talk
Investment Strategy
Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ภาพรวมของ Covid-19 ผ่อนคลาย สร้าง Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุ้น แต่ก็น่าจะถูกจำกัดด้วย
ความกังวลเรื่อง Trade War ที่รออยู่ข้างหน้า ภาวะดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้ยังไม่มี Fund Flow ใหม่ไหล
เข้า การซื้อขายจึงเป็นเม็ดเงินเดิมในประเทศ และมีการเวียนกลุ่มลงทุนไปในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ภาวะ
ดังกล่าวยังถือว่ามีความเสี่ยงต่อการปรับฐาน นักลงทุนต้องระมัดระวัง วันนี้ปรับพอร์ตโดยลด DIF
ลง 5% เข้าซื้อ SAT หุ้น Top Picks เลือก SAT (FV@B 14) และ BCPG (FV@B 19.70)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ตลาดหุน้ ไทยทยอยปรับตัวขึนตลอดวันเช่นเดียวกับตลาดหุน้ ในภูมิภาค แม้มีความตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐฯ-จีน อย่างไรก็ตามจํานวนผูต้ ิดเชือในประเทศเพิมขึนเพียง 2 รายซึง ทําให้ความคาดหวังต่อการ
คลายล็อคเฟส 3 น่าจะเป็ นไปตาม กําหนดการเดิม คือ วันที มิ.ย. จึงทําให้ปิดตัวในแดนบวกทีระดับ
. จุด เพิมขึน . จุด หรือ + . % มูลค่าการซือขาย . หมืนล้านบาท ซึงกลุม่ ทีหนุนตลาด
หลักๆ คือ กลุม่ อสังหาฯ ได้แก่ AMATA(+7.41%) AWC(+8.60%) CPN(+3.05%) LPN(+14.85%) กลุม่
พลังงานอย่าง PTT(+1.40%) PTTEP(+1.18%) GPSC(+1.94%) และกลุม่ ขนส่ง เช่น AOT(+1.31%)
BEM(+1.57%) BTS(+2.56%) รวมถึงหุน้ ขนาดใหญ่อย่างเช่น IVL(+3.48%) CPF(+1.77%) และ
MINT(+2.96%) เป็ นต้น
ภาพรวมของสถานการณ์เรืองการระบาดของ Covid-19 เริมผ่อนคลายมากขึนตามลําดับ เห็นได้จากหลาย
ประเทศเริมคลายมาตรการ Lockdown ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริมกลับมาแม้จะยังห่างจากระดับปกติ
ก็ตาม พร้อมกันนีรัฐบาลของประเทศต่างๆ ก็พร้อมใจกันอัดฉีดเม็ดเงินผ่านมาตรการต่างๆ เข้าสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจ ซึงในส่วนนีรัฐบาลไทยก็ดาํ เนินการเชิงรุกเช่นกัน โดยทีผ่านมาได้มีการจ่ายเงินให้กบั ผูท้ ีได้รบั
ผลกระทบจาก Covid-19 ทังภาคแรงงาน ภาคเกษตร และ ผูท้ ขาดโอกาสต่
ี
างๆ หลังจากนีจะเป็ นเรืองของ
การจัดสรรเม็ดเงิน แสนล้านบาท (จาก พ.ร.ก. กูเ้ งิน ล้านล้านบาท) เพือดําเนินโครงการต่างๆ อันจะมี
ผลในการกระตุน้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กบั ประเทศ ซึงต้องติดตามถึงช่วงเวลา
รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเม็ดเงินลงทุนก้อนนีต่อไป
อย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึงประเด็นเรือง
Trade War ก็ดเู หมือนมีพฒ
ั นาการทีเลวร้ายลงตามลําดับ โดยทังรัฐบาล สหรัฐ และ จีน ต่างมีแนวทาง
ปฎิบตั ิตอ่ กันทีตึงเครียดมากขึน และนําไปสูก่ ารออกมาตรการกีดกันการค้าเพิมเติม โดยทีน่าเป็ นห่วงคือ
มาตรการต่างๆ ทีนําออกมาใข้ เริมมีผลกระทบเข้ามาสูต่ ลาดการเงินมากขึน นับเป็ นปั จจัยทีน่าติดตามใน
ฐานะปั จจัยเสียงทีจะสร้างแรงกดดัตต่อ เศรษฐกิจ และตลาดหุน้ ต่อเนืองจาก Covid-19 สําหรับทิศทาง
ของ SET Index ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่ายังอยู่ในภาวะของการปรับฐานอยู่ ทังนีเป็ นผลมาจาก Valuation ขอ
ตลาดหุน้ ไทยทีมีคา่ PER สูงกว่า เท่า ทําให้ไม่มีเม็ดเงินใหม่ เฉพาะอย่างยิง Fund Flow จากต่างชาติ
ไหลเข้ามา เม็ดเงินทีซือขายปั จจุบนั จึงเป็ นเม็ดภายในประเทศทีมีอยูจ่ าํ กัด ทําให้เห็นรูปแบบการเวียนกลุม่
เก็งกําไร และให้นาหนั
ํ กไปทีหุน้ ขนาดกลาง-เล็ก มากกว่าหุน้ ใหญ่ นักลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุน
(การ์ด อย่า ตก) วันนีปรับพอร์ตการลงทุนโดยลดนําหนัก DIF ลง % และเข้าลงทุนใน SAT หุน้ Top Pick
เลือก SAT และ BCPG

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,320.98
17.01
53,806

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-156.03
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
344.78
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
1,405.70
นักลงทุนรายย่อย
-1,594.45
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สถานการณ์ Trade War เลวร้ายลง และน่าจะมีน้ำหนักมากกว่า Covid-19
ตลาดหุน้ โลกวานนีฟื นตัวต่อ (ตลาดหุน้ ญีปุ่ นเพิมขึน 1.7%, ตลาดหุน้ เกาหลี เพิมขึน 1%, ตลาดหุน้ ยุโรป
เพิมขึน 2% เป็ นต้น) แรงหนุนสําคัญมาจาก .) ความคาดหวังเรืองการพัฒนาวัคซีนรักษาไวรัส COVID-19
ภายหลังบริษัท Novavax(บริษัทพัฒนาวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐ) เผยว่าบริษัทเริมทดลองวัคซีน COVID19 ในเฟสที (ทดลองในอาสาสมัครทีสุขภาพแข็งแรง) โดยคาดจะทราบผลราวเดือน ก.ค. 2563 และหาก
เฟส เสร็จสินแล้วจะดําเนินเฟส 2 ต่อทันที(ทดลองในผูป้ ่ วย) .)กระแสการกลับมาเปิ ดเมือง(Reopen)
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึน
โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วจิ ารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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อีกครัง ล่าสุด ญีปุ่ นประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินทัวประเทศ ส่งผลให้ภาคธุรกิจกลับมาดําเนินกิจการได้ .)
ความคาดหวังกระตุน้ นโยบายการเงินของธนาคารหลัก คือ ยุโรป(ECB) ส่งสัญญาณกระต้นเศรษฐกิจยุโรป
ผ่านการซือพันธบัตรเพิมเติม
อย่างไรก็ตามตลาดหุน้ โลกมีโอกาสถูก Take Profit ได้ จากความเสียง Trade war ทีกลับมาอีกครังและ
ร้อนแรงขึน ล่าสุด ฝังสหรัฐนาย Robert O’Brien ทีปรึกษาด้านความมันคงของสหรัฐ เตือนว่าสหรัฐอาจ
พิจารณาใช้มาตรการควําบาตร (Sanctions) ต่อจีน หากจีนบังคับใช้กฎหมายความมันคงแห่งชาติฉบับ
ใหม่เพือควบคุมฮ่องกง
ขณะทีจีน หลังจากสหรัฐผลักดันร่างกฏหมาย Holding Foreign Companies Accountable Act ทีอาจ
ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนต่างชาติ (โดยเฉพาะจีน) ถูกเพิกออกจากตลาดหุน้ สหรัฐ (Delisting) ล่าสุดมี
แผนสํารองกรณีดงั กล่าว โดยจีนระบุวา่ หากบริษัทจีนถูก Delist จากตลาดหุน้ สหรัฐ คือ ให้บริษัทเหล่านัน
กลับมาจดทะเบียน (List) ในตลาดหุน้ ฮ่องกงแทน ซึงล่าสุดพบว่ามีบริษัทจีนบางบริษัททีเดิมเคยจด
ทะเบียนในตลาดหุน้ Nasdaq เริมกลับมาพิจารณาจดทะเบียนในฮ่องกงแล้ว เช่น Baidu (ผูใ้ ห้บริการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสัญชาติจีน) และ NetEase (ผูพ้ ฒ
ั นาเกมสัญชาติจีน)
โดยรวมความตึงเครียดของสหรัฐกับจีนดังกล่าว สร้างความกังวล Trade war รอบใหม่อาจกลับมาอีกครัง
กระทบฝังตลาดเงิน(Financial sector) จากเดิมทีกระทบหลักๆ คือภาคการค้า (Real sector)ส่งผลให้
ตลาดหุน้ มีโอกาสได้รบั แรงกดดันจาก Sentiment เชิงลบ

Covid-19 ไทยดีขึ้น และหวังรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 ASP คาดการณ์ GDP ทังปี 2563 หดตัว . %yoy(Consensus คาด
เฉลีย - . %) และประเมิน GDP งวด Q63 จะเป็ นไตรมาสทีหดตัวมากทีสุดของปี คือคาดหดตัว
11%yoy,-15.1%qoq หรือ ประเมิน Real GDP จะหายไป . แสนล้านบาท จากผลกระทบ COVID-19
อ่านรายละเอียดเพิมใน Economics Outlooks เมือวานนี และคาดหดเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื นตัวในงวด
3Q2563 เป็ นต้นไป หลักๆผลจาก
1. ภาคธุรกิจทยอยเปิ ด(Reopen) ล่าสุดมีการเปิ ดธุรกิจไปแล้ว เฟส และสัปดาห์นีนี ติดตามการ
ผ่อนคลายเฟส หลังจากสถานการณ์ผตู้ ิดเชือ COVID-19 รายใหม่ ทําได้ดีมาก คือ จํานวนผู้
ติดเชือรายใหม่ตากว่
ํ า รายติดต่อกันราว สัปดาห์ ส่งผลบวกต่อตลาดหุน้ อย่างไรก็ตามยัง
ต่องระวังการติดเชือรอบที ดังทีเกิดขึนในหลายประเทศอีกครัง
การผ่อ นคลายให้ก ิจ การกลับ มาดําเนิน งานในแต่ล ะระยะ

ทีมา: ASPS รวบรวม
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2. มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลรอบใหม่ ผ่านแหล่งเงินทุน คือ พ.ร.ก. กูเ้ งิน ล้านล้าน
บาท ล่าสุด เตรียมจะออกอีกครังนึง ในเดือน มิ.ย.-ก.ค. มุ่งไปทีหลายภาคส่วน คือ ภาคบริโภค
(อสังหาริมทรัพย์, รถยนต์ คือรัฐกําลังพิจารณาช่วยเหลือ ผ่าน ภาษีสรรพสามิต , รถคันเก่าแลก
รถคันใหม่รฐั ช่วยเหลือ แสนบาท ฯล) และกระตุ้น ท่อ งเทียวในประเทศ คาดว่าจะมีการเสนอ
มาตการให้รฐั สนับสนุนแจกคูปองช่วยเหลือค่าทีพักในประเทศ %

เกิดแรงเก็งกำไร จากความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ + ยานยนต์
มุมมองกลุ่มอสังหาฯ
วานนีหุน้ ในกลุม่ พัฒนาทีอยู่อาศัย (SETPROP) ปรับตัวขึน . % (เทียบกับ SET Index เพิมขึน . %) นํา
โดย LPN 14.8%, ORI 14%, SIRI 9.7%, PSH 7.4%, QH 6.7%, SPALI 6.4%, AP 5.6% และ LH 4.4%
เป็ นต้น เกิดจากแรงเก็งกําไร ภายใต้ความคาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการ อาทิเช่น LTV รวมถึง
การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐทีจะเป็ นผลประโยชน์ตอ่ ภาคธุรกิจอสังหาฯ
เพิมเติม
หลังจากก่อนหน้านีได้มีมาตรการกระตุน้ อสังหาฯ ไม่วา่ จะเป็ น บ้านดีมีดาวน์, การลดค่าธรรมเนียมการโอน
ฯ และจดจํานองสําหรับบ้านไม่เกิน ล้านบาท รวมถึงการผ่อนปรน LTV สําหรับบ้านหลังแรก และบางส่วน
สําหรับบ้านหลังที แต่อย่างไรก็ดีมาตรการดังกล่าว ไม่ได้สง่ ผลบวกต่อการสร้างยอด Presale และยอด
โอนฯ อย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากปั ญหาสําคัญเกิดจากกําลังซือของผูบ้ ริโภคทีชะลอตัว โดยเฉพาะในกลุม่
ระดับกลาง-ล่าง ทีได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์โควิด ประกอบกับการเข้มงวดใน
การปล่อยสินเชือของแบงค์ ยิงทําให้การเข้าถึงทีอยูอ่ าศัยมีความยากขึน สะท้อนจากผลประกอบการกลุม่ ฯ
1Q63 ของผูป้ ระกอบการ รายใหญ่ มีกาํ ไรปกติ . พันล้านบาท (- % yoy และ % qoq) ขณะที
แนวโน้ม Q63 คาดยังไม่ดีขนึ จากผลกระทบของโควิด- ทีมีผลต่อธุรกรรมการขายและโอนฯ ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการเน้นใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเพือระบายสต๊อก ซึงย่อมกดดันต่อมาร์จิน
แม้คาดหวังภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ H63 จะฟื นตัวขึน ตามสถานการณ์โควิด- ทีเริมคลีคลาย ประกอบ
กับรอบธุรกิจอสังหาฯ ทีโดยปกติชว่ งครึงปี หลังจะดีกว่าครึงปี แรก สืบเนืองจากการมีหลายโครงการคอนโด
ฯ ใหม่มีกาํ หนดสร้างเสร็จพร้อมโอนฯ ในช่วง H โดยเฉพาะไตรมาส แต่ยงั คงต้องเฝ้าระวังเรืองสภาพ
เศรษฐกิจทียังอ่อนตัว และปัญหาเรืองคุณภาพของ Backlog ว่าการโอนฯ ของลูกค้ามีประสิทธิภาพเพียงใด
ซึงย่อมมีผลต่อการรับรูร้ ายได้และกระแสเงินสดของผูป้ ระกอบการตามมา
จากการทีราคาหุน้ หลายตัวปรับลงมาแรงในช่วงทีผ่านมา จนมี Valuation น่าสนใจ และอัตราเงินปั นผลอยู่
ในระดับสูงเฉลีย -8% เป็ นปั จจัยหนุนต่อการลงทุนในหุน้ อสังหาฯ ภายใต้ภาวะดอกเบียอยู่ในช่วงขาลง
โดยตัวเลือกการลงทุนทีน่าสนใจ ได้แก่ LH (FV@B8.00) ปั นผลเฉลีย % และ AP (FV@B6.30) มี PER ซือ
ขายตํากว่า เท่า นอกจากนีการมี Backlog ระดับสูง หนุนให้ผลประกอบการ Q63 เติบโต YoY / QoQ
และต่อเนือง Q63 สวนทางกับภาพรวมกลุม่ ฯ ขณะที LPN (FV@B3.40) แนะนําขาย หลังราคาหุน้ ดีดตัว
ขึนแรงตังแต่ตน้ เดือน พ.ค. มากถึง % โดยปราศจากปั จจัยพืนฐานสนับสนุน เนืองจากภาพธุรกิจอสังหา
ฯ ยังเผชิญกับการทรุดตัว สะท้อนจากลดลงของระดับ Backlog มาอย่างต่อเนือง
มุมมองกลุ่มยานยนต์
วิกฤติ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อยอดผลิตรถยนต์ไทยเป็ นอย่างมาก หลังยอดผลิตรถยนต์ไทยช่วง เม.ย.
63 หดตัว 84% yoy อยู่ที 2.5 หมืนคันและ 4M63 ที 4.8 แสนคัน (-33% yoy) จากทังยอดขายในประเทศ
และยอดส่งออกรถยนต์ ภาพดังกล่าวกระทบต่อเนืองถึง Supply chain ผูผ้ ลิตชินส่วนรถยนต์ ทีถือเป็ นอีก
ตัวขับเคลือนสําคัญของเศรษฐกิจไทย นําไปสูก่ ลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) เสนอให้รฐั บาลออกมาตรการเยียวยา ผ่านการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ราว 50% ใน
เบืองต้นกลุม่ ยานยนต์มองว่าช่วยลดราคารถยนต์ราว 40,000 – 100,000 บาท ต่อคัน ซึงปั จจุบนั กรม
สรรพสามิตได้รบั เรืองดังกล่าวไว้พิจารณา
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หากพิจารณาข้อมูลในอดีตช่วงทีอุตสาหกรรมรถยนต์เผชิญวิกฤติเช่นปี 2541 ผลต่อเนืองจากวิกฤติตม้ ยํา
กุง้ ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์ปี 2541 ติดลบ 60% yoy อยู่ที 1.4 แสนคัน ก่อนจะพลิกขยายตัวเด่น 124%
yoy เป็ น 3.2 แสนคัน จากตลาดส่งออกรถยนต์เป็ นหลัก ตามด้วยวิกฤติปี 2551 ทําให้ยอดผลิตรถยนต์ปี
2552 ลดลง 28% yoy อยู่ทประมาณ
ี
1 ล้านคัน และกลับมาฟื นตัว 63% yoy ในปี 2553 สูร่ ะดับ 1.63 ล้าน
คัน และสุดท้ายนําท่วมใหญ่ปี 2554 โดยเฉพาะในช่วงนําท่วมในนิคม กดดันยอดผลิตรถยนต์ช่วง 4Q54 ติด
ลบ 61% yoy และทังปี 2554 เท่ากับ 1.46 ล้านคัน อ่อนตัว 11% yoy ก่อนจะถูกผลักดันด้วยนโยบายรถยนต์
คันแรก หนุนยอดผลิตรถยนต์เติบโต 67% yoy เป็ น 2.4 ล้านคัน ในปี 2555
ภาพรวมบนสมมติฐานทีมีมาตรการนีเกิดขึน น่าจะประคองยอดผลิตรถยนต์ไทยไม่ให้ชะลอตัวหลุดกรอบ 1
ล้านคัน แม้กาํ ลังซือยังไม่สดใส แต่คา่ ยรถยนต์เริมทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเข้มข้น เช่น ผ่อน 0%
เพือกระตุน้ ยอดขาย ปั จจัยดังกล่าวถือเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อกลุม่ ผูผ้ ลิตชินส่วนรถยนต์ โดยชืนชอบ
SAT มากสุดในกลุม่ ฯ

กลยุทธ์ผสมระหว่างหุ้นมีปัจจัยบวกหนุน กับหุ้นผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจต่ำ ชอบ SAT, BCPG
ภาพรวมตลาดหุน้ โลก ยังฟื นขึนต่อเนือง จากความคาดหวังเกียวกับประเด็นวัคซีนป้องกัน Covid-19 ทีมี
มากขึน โดยล่าสุดบริษัท Novavax มีการพัฒนาวัคซีนในเฟสแรก รวมถึงกระแสเริมกลับมาเปิ ดเมืองใน
หลายประเทศ เช่น ญีปุ่ นยกเลิกภาวะฉุกเฉินทัวประเทศ ส่วนในประเทศได้ Sentiment จากการกระตุน้
เศรษฐกิจในประเทศในหลายๆ ภาคส่วนธุรกิจทีได้รบั ผลกระทบในช่วงทีผ่านมา ทังภาคอสังหาฯ, ท่องเทียว
, รถยนต์ เป็ นต้น (รายละเอียดดังหัวข้อก่อนหน้า)
กลยุทธ์การลงทุนยามทีตลาดหุ้นไทย Valuation ยังตึงๆ และไร้ เงินลงทุนจากต่างชาติเข้ ามาหนุน
(ต่างชาติขายสุทธิห้ นุ ไทยตลอดเดือน พ.ค.
mtd) เชือว่าเม็ดเงินน่าจะหมุนเข้ าไปที ส่วน
หลักๆ
1. หุ้นทีราคายัง Laggard ตลาด และได้ รับปั จจัยบวกจากมาตรการการกระตุ้นของภาครัฐ
ชืนชอบ LH, AP, SAT และ STANLY คาดจะ Outperform ตลาดได้ ดีในช่วงนี
2. หุ้นพืนฐานแข็งแกร่งผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจตํา เลือกเฉพาะ ทีธุรกิจเน้ นสินค้ าจําเป็ น
ADVANC, BDMS, CPALL,TTW และ BCPG ช่วยรองรับความผันผวนจากความเสียง
ต่างๆ ได้ ดี
ตารางหุน้ เด่น กลุ่ม ทีฝ่ ายวิจ ัยฯชืนชอบ
Mkt. cap. Last Price
FairValue Upside Div Yield 20F (%)
(Bn Baht) (25/05/2020)
หุ้ นที่ ได้ ประโยชน์ จากมาตรการการกระตุ้ นของภาครัฐ
Company Sector
SAT

AUTO

5

10.90

14.00

28.44%

1.18
6.23

AP

PROP

16

5.05

6.30

24.69%

STANLY

AUTO

11

150.00

181.00

20.67%

1.95

LH

PROP

85

7.10

8.00

12.65%

5.84

หุ้ นผั นผวนต่ อภาวะเศรษฐกิ จต่ํ า ที่ ธุรกิ จเน้ นสิ นค้ า จํา เป็ น
BCPG

ENERG

34

17.00

19.70

15.88%

3.82

CPALL

COMM

618

68.75

78.00

13.45%

1.85

BDMS

HELTH

334

21.00

23.80

13.33%

1.18

ADVANC

ICT

563

189.50

210.00

10.82%

3.42

TTW

ENERG

56

14.00

15.10

7.86%

4.28
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Toppick วันนีเลือก SAT, BCPG
BCPG(FV @ 19.70) ทิศทางกําไรปี นีอยู่ในช่วงขาขึน เริมตังแต่ Q ทีคาดจะฟื นตัว QoQ และจะโดด
เด่นมากขึนใน H จากการเข้าสู่ High season โรงไฟฟ้าพลังนําทีลาว ส่งผลให้ทงปี
ั
คาดกําไรปกติ
เติบโต %YoY โดดเด่นสุดในกลุม่ พลังงานทดแทนปี นี นอกจากนียังมี upside ระยะยาวทียังไม่รวมใน
ประมาณการจากโรงไฟฟ้าพลังลม Swan 270 MWe ทีปั จจุบนั กําลังรอเซ็นต์ PPA ในปี นี ซึงหากสําเร็จจะ
ทําให้กาํ ลังการผลิต BCPG เพิมขึนเป็ น
MWe จากปัจจุบนั ทีมีในมือ
MWe โดยราคาหุน้ ณ
ปั จจุบนั มี upside % และปั นผลทุกไตรมาสรวม Div. yield 4% p.a.
SAT (FV @ 14.00) เป็ นหุน้ เด่นในกลุม่ ฯ จากการมีกลุม่ ลูกค้าหลากหลายและโครงสร้างการเงินแข็งแรง ณ
สินงวด 1Q63 เป็ น Net Cash ราว 2.5 พันล้านบาท ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติในครังนี โดยฝ่ ายวิจยั คาดกําไร
ปกติปี 2563 ของ SAT อยู่ที 86 ล้านบาท (1Q63 ที 193 ล้านบาท) ลดลง 90% yoy บนสมมติฐานยอดขาย
หดตัว 47% yoy อยู่ที 4.3 พันล้านบาท (1Q63 ที 1.8 พันล้านบาท) ด้าน Gross Margin ที 13.5% (1Q63
ที 18.3%) จาก 18.7% ในปี 2562 และสัดส่วน SG&A/Sales อยู่ที 13.5% (1Q63 ที 8.8%) จาก 9.2% ปี
ก่อน ขณะทีปี 2564 คาดพลิกกลับมาขยายตัว 511% yoy อยู่ที 526 ล้านบาท ยังเป็ นระดับกําไรตํากว่าปี
2562 ที 894 ล้านบาท หนุนด้วยยอดขายคาดพลิกเติบโต 54% yoy สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต ทีเห็นการ
ฟื นตัวในปี ถดั ไปทุกครัง กอปรกับ Economies of scale ทีเพิมขึน ผลักดัน Gross Margin เป็ น 16% อิง
PBV ที 0.9 เท่า ลดลง 1 SD จากค่าเฉลีย 5 ปี ยอ้ นหลังที 1.1 เท่า ให้ FV ปี 2563 ที 14 บาท ราคาปรับตัว
ตอบรับปั จจัยลบไปมากพอควร
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