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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความกังวลเรื่อง Trade War น่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทย ซึ่งในปัจจุบันมีค่า
PER สูงสุดในภูมิภาคปรับฐานลงมาได้ ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้
เป็นเรื่องของการพิจารณาคลายมาตรการ Lockdown รวมถึงพัฒนาการ
ของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่าง กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ให้ปรับพอร์ตโดย
ขายทำกำไร SAT และพักเงินใน DIF ส่วน Top Pick เลือก BBL, BDMS

เลือก ธนาคารกรุงเทพ และ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็น Top Pick
ประเด็นความกังวลเรื่อง Trade War ที่ฝ่ายวิจยั ได้เตือนมาตลอดสัปดาห์ จะมีนา้ หนักต่อ
ทิศทางของตลาดหุน้ โลก มากขึน้ หลังจากทัง้ สหรัฐฯ และจีน ออกมาตรการที่เข้มข้นมาก
ขึน้ และดูเหมือนขยายวงออกมานอกกรอบการค้าระหว่างกัน ทัง้ นีห้ ากสถานการณ์เรื่อง
Trade War ร้อนแรงขึน้ ก็จะเป็ นปั จจัยที่ซา้ เติมเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วให้หดตัวรุ นแรง
มากขึน้ สาหรับตลาดหุน้ ไทยเชื่อว่าจะได้รบั ผลกระทบในระดับที่มีนยั สาคัญ เนื่องจากที่
SET Index ปั จจุบนั มี Valuation ที่แพงสุดในภูมิภาคซึ่งโดยปกติก็มีความเสี่ยงต่อการปรับ
ฐานเป็ นทุนเดิมอยู่แ ล้ว สาหรับปั จจัยที่ติดตามวันนี เ้ ป็ นเรื่องการผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ก็เชื่อว่าราคาหุน้ ได้ตอบสนองไป
ล่วงหน้าแล้ว ส่วนมาตรการฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ ล่าสุดมีความชัดเจนว่า ข้อเสนอที่จะให้กรม
สรรพสามิตลดอัตราภาษี รถยนต์ใหม่ลง 50% ไม่น่าจะเกิดขึน้ ซึ่งน่าจะทาให้เกิดแรงขาย
ออกมาในหุน้ กลุ่มยานยนต์ รวมถึงเช่าซื อ้ ซึ่งปรับตัวขึน้ ในไปในช่วงก่อนหน้า แนะนาปรับ
พอร์ตโดยขายทากาไร SAT และนาเงินเข้าพักไว้ใน DIF ส่วนหุน้ Top Pick วันนี ้ รักกรุงเทพ
เป็ นพิเศษ เลือกทัง้ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ โรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS)
SET Index กับเป้าหมายที่ฝ่ายวิจัยกำหนดบน Market Earning Yield Gap 5%
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

\

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ภวัต ภัทราพงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทาขึน้ โดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีน้ า หรือเสนอแนะให้ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ว่ากรณีใด
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ความตึงเครียด สหรัฐฯ-จีน เพิ่มขึ้น สร้างความกังวลต่อตลาด
ประเด็ น สงครามการค้า (Trade war) สหรัฐ กับ จี น ยัง คงกดดัน ตลาดหุ้น ทั่ว โลกอี กครัง้
หลังจากเมื่อวานนีฝ้ ่ ังจีน : เดินหน้าผลักดัน ”กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง” ให้มี
การบังคับใช้แล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะให้อานาจจีนจัดทา และบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ป้องกันและลงโทษการก่อกบฏฯ ในฮ่องกง สร้างความกังวลว่าอาจเป็ นการลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพ ส่งผลให้เกิดการชุมนุมประท้วงในฮ่องกง
ฝั่ งสหรัฐ : วันนีใ้ ห้ น้ำหนั กประธำนำธิบดีทรัมป์ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่ำนมำเผยว่ำจะออก
มำตรกำรกดดันจีน หำกมีมำตรกำรอะไรที่กีดกันกำรค้ ำ หรือ กดดันจีน รุ นแรง
เพิ่ม จำกก่อนหน้ ำ
o ผลั ก ดั น ร่ า งกฎหมาย Holding Foreign Companies Accountable
Act ที่อาจส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนต่างชาติ (โดยเฉพาะจีน) ถูกเพิก
ออกจากตลาดหุน้ สหรัฐ (Delisting) ได้
o ผลักดันร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนในอุยกูร ์ (Uyghur Human Rights
Policy Act) โดยให้ อ านาจประธานาธิ บ ดี ค ว่ า บาตรบุ ค คล หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตอุยกูรข์ องจีน
o ขึ น้ บัญ ชี ด า(Entity List) บริ ษั ท จี น ที่ เ ชื่ อ ว่ า มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวอุยกูร ์
o พิจารณายกเลิกสถานพิเศษทางการค้าของฮ่องกง เพื่อตอบโต้กรณีจีน
ผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง
โดยรวม ASPS ยังมีมุมมองเดิมคือ Trade war จะมีความรุ นแรงขึน้ มาเนื่องจากใกล้วนั
เลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 3 พ.ย. 2563 และคะแนนความนิยม ใน Bloomberg
ล่ า สุด พรรค Republican ของประธานาธิ บ ดี ท รัม ป์ ราว 50 คะแนน น้อ ยกว่ า พรรค
Democrat อยู่ราว 52 คะแนน

สัปดาห์หน้าติดตามประชุม ECB, ประชุม OPEC+, Trade war
ประเด็นต่างประเทศในสัปดาหน้าหลักๆให้นา้ หนัก
▪ ธนาคารกลางต่างๆเริ่มประชุม 4 มิ.ย. ธนาคารกลางยุโรป(ECB)ตลาดคาดจะมี
การออกมาตรการกระตุน้ เพิ่มอีก (Fed ประชุม 9-10 มิ.ย., BOJ 15-16 มิ.ย.)
▪ 5 มิ . ย. สหรั ฐ รายงานตั ว เลขแรงงาน คื อ Nonfarm payrolls เดื อ น พ.ค.
Consensus ลดลง 7.45 ล้า นราย จะหนุ น Unemployment rate ในเดื อ น
เดียวกัน พุ่งขึน้ 19.5% จากเดือน เม.ย.อยู่ท่ี 14.7%
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อัตราการว่างงาน และยอดการจ้างงานอกภาคการเกษตรของสหรัฐ

ที่มา: Bloomberg

โดยรวม ASPS ให้น้ำหนักไปที่ประเด็น Trade war ที่เริ่มร้อนแรง (รอติดตำมกำร
ตอบโต้สหรัฐ-จีนจะมีอะไรเพิ่ม) และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ (ตัวเลขแรงงำนและ
PMI) หำกออกมำแย่กว่ำคำด เชื่อว่ำมีโอกำสกดดัน Sentiment กำรลงทุน
ขณะที่ปั จ จั ย บวก คำดจะมำจำกกำรทยอยออกมำตรกำรกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ทั้ง
กำรเงินและกำรคลังของแต่ละประเทศ และกำร Reopen แต่เชื่อว่ำตลำดหุ้นได้
ตอบรับยประเด็นเหล่ำนีไ้ ปในระดับนึงแล้ว

การคลาย Lockdown เฟส 3 น่าจะมีผลสุดสัปดาห์นี้ แต่ราคาหุ้น
น่าจะตอบรับไปแล้ว
ในประเทศวันนีใ้ ห้นา้ หนัก ศบค.จะพิจารณาผ่อนคลายเปิ ดธุรกิจเฟส 3 หลักๆ คือ
▪ ปรับลดเวลาเคอร์ฟิวเป็ น 5 ทุ่ม-ตี 3 จากเดิม 5 ทุ่ม – ตี4 ทั่วประเทศ
▪ ปรับเวลาปิ ดห้างสรรพสินค้า จากเดิมที่ให้ปิดในเวลา 20.00 น. มาเป็ น 21.00 น.
และร้านค้าภายในห้างฯอนุญาตให้น่งั รับประทานในร้าน ได้ตงั้ แต่ 4-6 คน
▪ อนุญาตร้านนวดแผนไทยกลับมาเปิ ด
▪ ร้านตัดผม เพิ่มเติมให้ทาสีผมได้
ASPS เชื่อว่าน่าจะเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจและน่าจะทาให้
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จค่อยๆฟื ้ น ตัว แต่ประเมินว่าราคาหุ้น น่าจะตอบสนองกับ ข่ า ว
ดังกล่าวไปแล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นที่ตอ้ งระวัง คือ การติดเชือ้ รอบที่ 2nd wave หาก
กลับมาเพิ่มขึน้ มีโอกาสที่จะกดดันตลาดหุน้ แม้ผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 รายใหม่ของไทย
(New case) เมื่อวานนี ้ จะพุ่งขึน้ 11 รายแต่ก็ยงั เป็ นผูท้ ่เี ดินทางมาจากต่างประเทศทัง้ หมด
และอยู่ในสถานกักกันรัฐ (State Quarantine)
อีกประเด็นคือ ควำมคำดหวังต่อมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มยำนยนต์ ล่าสุด
มาตรการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ลง 50% ตามข้อเสนอของเอกชน ข้อสรุปคือตกไปคือ
ยังไม่มีการลดภาษีดงั กล่าว
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อย่างไรก็ตามมาตรการอื่นๆ อาทิ นารถเก่ามาแลกรถใหม่รฐั สนับสนุน 1 แสนบาท และ
เลื่อนเวลาบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 และ 6 ยังกาลังอยู่ระหว่างพิจารณา เช่น เพราะมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย

Valuation ตึง ท่ามกลางความไม่แน่นอน ชอบ BDMS, BBL
ฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมินกาไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนปี 2563 และปี 2564 ใหม่ อยู่ท่ี 6.88 แสน
ล้านบาท (ลดลง 26.4%YoY) และอยู่ท่ี 8.33 แสนล้านบาท (เพิ่มขึน้ 21%YoY) ตามลาดับ
ขณะเดียวกัน EPS63F เหลือเพียง 64 บาท/หุน้ (ลดลง 27.5%YoY) และ EPS64F เหลือ
เพียง 77.4 บาท/หุน้ (เพิ่มขึน้ 21.0%YoY)
ประมาณการ EPS ปี 2563 และ 2564

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
ส่ ว น PE ของตลาดที่ เ หมาะสม ได้ Sentiment จากการปรับ ลดออกเบี ย้ ลงอี ก 0.25%
ในช่ว งที่ผ่านมา จะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยซือ้ ขายบน PE ที่ สูงขึน้ 0.79 เท่า ถื อการเปิ ด
Upside ของดัชนี SET index ราวๆ 51 จุด ตามประมาณการ EPS ใหม่
หากลดดอกเบีย้ ลง 0.25% เป้าหมาย SET มีโอกาสขยับขึ้น
Bond Yield 1 ปี Earning Yield SET

PER

Chg PER

Addition
Target SET

New Target
SET Index

0.75%

5.75%

17.4

-

-

1113

0.50%

5.50%

18.2

0.79

51

1164

0.25%

5.25%

19.0

1.66

106

1219

*Bond Yield 1 ปี อยูท
่ ี่ 0.50%
* กำหนดให ้ Market Earning Yield Gap เท่ำกับ 5%

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

v

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

หากประเมินเป้าหมายของดัชนี บนคาดการณ์ EPS ของตลาดปี 2563 ใหม่ที 64 บาท/หุน้
และให้ Market Earning Yield Gap ที่ 5%, Bond Yield 1 ปี เท่ า กับ ดอกเบี ้ย นโยบาย
0.5% จะให้ค่า PER เป้าหมายที่ 18.2 เท่า คิดเป็ น SET Index เป้าหมายปี 2563 ที่ 1164
จุด และเป้าหมายปี 2564 ที่ 1407 จุด
เปรียบเทียบ SET Index กับ Target ของฝ่ายวิจัยฯ

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
สรุ ปคือ การลดดอกเบีย้ ไม่สามารถชดเชยกาไรที่ลดลงได้ กดเป้าหมายดัชนี ปีนี ล้ ดลง
เพราะเป้าหมายที่เหมาะสมของดัชนีในปี นีเ้ หลือเพียง 1164 จุด เท่ากับว่าที่ระดับ SET
Index ปั จจุบันไม่เหลือ Upside ทางพืน้ ฐานแล้ว หรือในอีกทางหนึ่งกล่าวได้ว่าที่ ระดับ
SET Index ปั จจุบนั ซือ้ ขายบนความคาดหวังของกาไรปี 2564 (มองข้ามปี 2563 ที่เป็ น
หลุมลึกของผลประกอบการไป)
กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุนในยามที่ Valuation ตลาดเริ่มตึง ท่ามกลางความไม่แน่นอน ให้
นา้ หนักไปที่หุน้ พืน้ ฐานแข็งแกร่งผันผวนต่ า และปั นผลสูงเป็ นหลัก เช่นเดียวกับพอร์ต
จาลองของฝ่ ายวิจยั ฯ ส่วน Toppick วันนี ้ เลือก BBL, BDMS
สัดส่วนพอร์จำลองล่าสุดของฝ่ายวิจัย ASPS

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
Price
Avg. Cost
Last

Stocks

Start
Date

Weight

Accumulated
Return

BCPG

25 May 20

10%

3.64%

16.50

TTW

21 May 20

15%

-2.14%

ADVANC

20 May 20

15%

SAT

26 May 20

BBL

Fair Value

PER
2020F

Dividend
Yield

Cut Loss/
Stop Profit

Strategist Comment

17.10

19.70

16.75

3.80

16.00

ทิศทำงกำไรปี นี้อ ยูใ่ นช่วงขำขึน
้ เริม
่ ตัง้ แต่ 2Q63 ทีค
่ ำดจะฟื้ นตัว QoQ และจะ
โดดเด่นมำกขึน
้ ใน 2H63 จำกกำรเข ้ำสู่ High season โรงไฟฟ้ ำพลังน้ ำ ทีล
่ ำว

14.00

13.70

15.10

17.51

4.37

13.40

TTW ถือ เป็ นตัวเลือ กทีด
่ ี ภำยใต ้ภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปั จจุบน
ั อีกทัง้ คำดหวัง
Div Yield สูงกว่ำ 4%ต่อ ปี

-0.26%

190.00

189.50

210.00

20.48

3.42

185.50

จุดเด่นทีม
่ ั่ นคงสูง จำกศักยภำพป็ นผู ้นำกลุม
่ ในระยะยำว จำกกำรถือ ครองคลืน
่ 5G
มำกสุดและยังมีฐำนะกำรเงินแข็งแกร่งกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนสูง อีกทัง้
มี Div Yield สูงเกิน 3% ต่อ ปี

5%

2.63%

11.40

11.70

14.00

57.76

1.10

11.50

เป็นหุน
้ เด่นในกลุม
่ ฯ จากการมีกลุม
่ ลูกค้าหลากหลายและโครงสร้าง
การเงินแข็งแรง โดยราคาหุน
้ ณ ปัจจุบ ันมี Valuation น่าสนใจ

28 May 20

10%

1.39%

108.00

109.50

154.00

7.33

5.94

106.50

ราคาหุน
้ ปร ับต ัวลงแรงกว่า SET Index อย่างไรก็ตามด้วย Valuation ที่
น่าสนใจ รวมถึง Dividend Yield ทีอ
่ ยูใ่ นระด ับสูง

BDMS

20 May 20

15%

4.64%

20.83

21.80

23.80

44.13

1.13

21.30

้ รำคำหุนยั
้ ง Laggard หุน้ Big Cap บวกกับ กำรฟื้ นตัวของผู ้ป่ วยต่ำงชำติระยะสัน
กลำง จำกจุดเด่น COVID-19 ในประเทศไทยทีย
่ งั ควบคุม ได ้ดี

CPALL

21 May 20

10%

0.00%

69.50

69.50

78.00

27.44

1.83

67.50

่
หุน
้ Defensive ทีน
่ า่ สนใจ ท่ามกลางความเสียงการปร
ับฐานของตลาดหุน
้
ภาพรวมกาไร ปี 2563 ประเมินทรงต ัวได้ yoy แกร่งกว่ากลุม
่ ทีค
่ าดลดลง
9.2%

DIF

15 May 20

10%

0.37%

15.84

15.90

n.a.

n.a.

6.57

15.40

ทีพ
่ ักเงินอีกแห่งทีค
่ าดหวงั ปันผลเกิน 6% ต่อปี

LH

19 May 20

10%

6.57%

6.85

7.30

8.00

14.96

5.68

6.95

รำคำหุน้ Underperform ตลำดฯ ขณะเดียวกันบริษัทยังมีแผนเปิ ดโครงกำรใหม่
ตำมเดิม 16 โครงกำรแนวรำบและ โอนฯ 2 คอนโดฯ ใหม่ในปี นี้ หนุนใหก้ ำไร
2H63 ฟื้ นตัวขึน
้

้ ดนา้ หน ัก CPALL และ DIF อย่างละ 5% แล้วลงทุนใน BBL 10%
วานนีล
้ ายทากาไร SAT แล้วลงทุนเพิม
วน
ั นีข
่ ใน DIF แทนในส ัดส่วนทีเ่ ท่าก ัน

Accumulated returns since our recommendation
TTW

Stock Classification

-2.1%

ADVANC

-0.3%

CPALL

ADVANC
BDMS
CPALL
BCPG
SAT

0.0%

DIF

Defensive
55%

0.4%

BBL

1.4%

SAT

Dividend
45%

2.6%

BCPG

3.6%

BDMS

4.6%

LH

6.6%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

Dividend

7.0%

Accumulated returns
ASPS Portfolio

-0.34% -0.57%

-6.0%

-11.0%
-16.0%

-15.34%

-21.0%
-26.0%

YTD

MTD

-1D

Beta Portfolio
Min,
0.68

Max,
1.12

Beta Portfolio,
0.85

CPF, -0.01%
ADVANC, -0.04%
SF, -0.04%
INTUCH, -0.09%
BBL, -0.23%
TTW, -0.25%
BCH, -0.27%
KBANK, -0.29%
RS, -0.39%
MAJOR, -0.81%
PSH, -0.95%
MCS, -1.05%
BTSGIF, -1.35%
AOT, -1.35%
DIF, -1.80%
WHA, -1.95%
CRC, -2.41%
PTTEP, -2.96%
STEC, -3.36%
JMART, -3.92%

-5%
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Growth

SCC, 0.05%
PYLON, 0.06%
TFG, 0.08%
SAT, 0.14%
KKP, 0.15%
CPN, 0.16%
KSL, 0.18%
POPF, 0.28%
LH, 0.36%
BCPG, 0.36%
DOHOME, 0.41%
EA, 0.43%
TU, 0.52%
SEAFCO, 0.58%
ROBINS, 0.60%
BDMS, 0.70%
EASTW, 0.85%
BGRIM, 1.01%
PTT, 1.07%
DCC, 1.12%
GULF, 1.18%
COM7, 1.38%
BCP, 1.39%
CPALL, 1.48%
CENTEL, 1.53%
RATCH, 2.44%
STA, 2.65%
BAM, 3.40%

2.42% 2.75%

1.01%

-1.0%

Defensive

Accumulated returns since beginning of the year

SET Index

9.0%
4.0%

LH
DIF
TTW
BBL

-4%

-3%

-2%

-1%
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