กลยุทธ์การลงทุน

12 เมษายน 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่สูงเกือบ 1 พันราย/วัน สร้างความกังวลต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่า SET Index สัปดาห์นี้น่าจะผันผวน
รอดูสถานการณ์ อย่างไรก็ตามการออก พ.ร.ก. ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ
ฯ และแนวคิดช่วยอสังหาฯ อาจสร้างกระแสเก็งกำไร ในกลุ่มธนาคาร และ
อสังหาฯ วันนี้ไม่มีปรับพอร์ต Top Pick เลือก BDMS, SCCและ SPALI

ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยความกังวล
สัปดาห์นีมีวนั ทําการเพียง วัน อีกทังยังมีกระแสความกังวลเรือง Covid-19 ทีจํานวนผู้
ติดเชือใหม่ทีสูงเกือบ พันราย/วัน สภาวะแวดล้อมดังกล่าวเชือว่าน่าจะทําให้ SET Index
ในช่ ว งสัป ดาห์นี อยู่ใ นภาวะ Wait & See สํา หรับ ประเด็ น ที น่ า สนใจเช้า นี มี เ ป็ น เรื อง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนืองมาจากการระบาดของ Covid-19 โดยปั จจุบนั แม้ภาพรวม
ทังประเทศจะไม่มีการทํา Lockdown แต่บรรยากาศแวดล้อมก็ดูเหมือนว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีการหดตัวลงไปอย่างมีนยั สําคัญ ซึงภาพดังกล่าวน่าจะถูกสะท้อนออกมาผ่าน
ตัวเลข GDP งวด 2Q64 แต่ก็เชือว่าจะไม่เห็นการหดตัวรุ นแรงเหมือนในงวด 2Q63 ซึงมี
การทํา Lockdown โดยภาพรวมทังประเทศ ส่วนปั จจัยทีอาจเป็ นแรงหนุน มี เรืองหลัก
เริมจากการออก พ.ร.ก. ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการธุรกิจ ซึงแก้ไขเรืองการผิดนัดชําระหนี
การเข้าถึง Soft loan และการทํา Asset Warehousing กรณี นีน่าจะส่งผลดีต่อคุณภาพ
สินทรัพย์ของสถาบันการเงิน อีกเรืองหนึงเป็ นการนําเสนอแนวคิดในการช่วยธุรกิจอสังหาฯ
โดยให้ต่างชาติซือโครงการแนวราบได้ในบางเงือนไข ส่งผลดีต่อหุน้ ในกลุ่มอสังหาฯ พอร์ต
จําลองวันนี ไม่มีการปรับเปลียน Top Pick เลือก BDMS, SPALI และ SCC
GDP Growth รายไตรมาส ของอังกฤษ, ญี่ปุ่น และไทย
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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
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ผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ พุ ่ ง แรง หากยื ด เยื ้ อ กดดั น เศรษฐกิ จ แต่ ต ลาดหุ ้ น คาด
ประเมินอ่อนตัวช่วงสั้น
ตลอดสัปดาห์นีเนืองจากอยู่ใกล้เทศกาลสงกรานต์ และมีวนั หยุดยาวในช่วงกลางสัปดาห์
ประเมินว่ามูลค่าการซือ-ขายน่าชะลอลงกว่าปกติ และตลาดหุน้ ไทยคาดจะอยู่ในโหมด
Wait & See และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 โดยรอบนี ตลาดกังวล
การแพร่ Covid-19 ใน สายพันธุ์ B.1.1.7 (สายพันธุอ์ งั กฤษ) แพร่ระบาดเร็วล่าสุด วานนี
พบผูต้ ิดเชือรายใหม่
ราย ทําจุดสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ (ดังรู ป) และแพร่ระบาดไป
แล้ว จังหวัด ดีต่อหุน้ ถุงมือยาง อาทิ STGT หุน้ ประกันโควิด อาทิ BLA, TQM ทําให้
จังหวัดให้กกั ตัวคนเดินทางจากนอกพืนที คาดกดดันหุน้ เปิ ดเมือง
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ของไทย

ทีมา: ศบค.

การระบาดข้า งต้น ส่ ง ผลให้ส ถานการณ์มี ค วามคล้า ยกั บ การ Lockdown เนื องจาก
ประชาชนลดการเดินทางท่องเทียว และจับจ่ายใช้สอย แม้ว่าปั จจุบนั ภาครัฐจะยังไม่ได้
ประกาศ Lockdown อย่างเป็ นทางการ ทังนี ASPS ประเมินว่าหากสถานการณ์การระบาด
ยังมี แนวโน้มยื ดเยืออกไปจะสร้าง Downside ต่อเศรษฐกิ จไทยในปี 2564 Consensus
คาดอยู่ในช่วง . - % และ ASPS คาด . %
ASPS พิจารณาจากกรณีของประเทศอังกฤษทีเผชิญการระบาดของ COVID- สายพันธุ์
B. . . (สายพันธุอ์ งั กฤษ) ในช่วง 4Q63 จะพบว่า GDP ของอังกฤษฟื นตัวช้าลงในงวด
4Q63 เทียบกับประเทศอืนๆทียังไม่เผชิญการระบาดของ COVID- สายพันธุอ์ งั กฤษ (ดัง
รูป) แสดงให้เห็นว่า GDP อังกฤษงวด 4Q63 หดตัวในอัตราทีน้อยลงเหลือ -7.3%yoy จาก
-8.5% ในงวด 3Q63 หรือหดตัวน้อยลง . % ซึงนับว่าตํากว่าประเทศอืนๆ เช่น ญีปุ่ น และ
ไทย ทีหดตัวน้อยลง . % และ 2.2% ตามลําดับ ในช่วงเวลาเดียวกัน (สะท้อนจากความ
ชันของกราฟทีแตกต่างกัน)
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GDP Growth รายไตรมาส ของอังกฤษ, ญี่ปุ่น และไทย

ทีมา: Bloomberg

ในส่วนไทย ปั จจุบันเผชิญการระบาดของ COVID- สายพันธุ์อังกฤษ เช่นกัน จึงอาจ
ส่งผลให้ GDP ไทยในงวด 2Q64 ฟื นตัวล่าช้าคล้ายกับกรณีอังกฤษข้างต้นได้ ซึงจะเป็ น
การสร้าง Downside ต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ต่อไป แต่ ASPS ประเมินว่า GDP ไทย
คงไม่กลับไปติดลบถึง -12.1%yoy เหมือนงวด 2Q63 ทีผ่านมา เพราะเชือว่าจะไม่มีการ
Lockdown เข้มงวด หนุนให้เศรษฐกิจไทยยังคงผ่านจุดตําสุด (Bottomed Out) มาแล้ว
อย่างไรก็ตาม สําหรับตลาดหุน้ ประเมินว่ากระทบไม่มากนัก สะท้อนจากตลาดหุน้ อังกฤษ
ปรับลดลงช่วงในสันๆ เท่านัน และยังมีแนวโน้มเป็ นขาขึนชัดเจน (ดังรู ป) เนืองจากตลาด
ให้นาหนั
ํ กการกระจายวัคซีน COVID-19 (อังกฤษเริมฉี ดวัคซีนในช่วงกลางเดือน ธ.ค.
2563) ดังนัน ASPS จึงเชือว่าตลาดหุน้ ไทยจะปรับลดลงจํากัด เพราะการฉีดวัคซีนในไทย
เดินหน้าเช่นกัน สะท้อนจากปั จจุบนั ไทยมีผฉู้ ีดวัคซีนไปแล้ว 5.55 แสนราย หรือ 0.8% ของ
ประชากร และวัคซีนชุดใหญ่จาก AstraZeneca จะมาช่วงครึงหลังของเดือน พ.ค.
รวมถึงการเปิ ดให้เอกชนสามารถนําเข้าวัคซีนได้ ราว 10 ล้านโดส เชือว่าจะเป็ นแรงหนุน
เสริมอีกแรง
และล่ า สุด ภาครัฐ จะเริมมี ก ารหาแนวทางการจัด หาวัค ซี น ทางเลื อ ก จากรพ.เอกชน
เบืองต้นน่าจะต้องการจัดหาราว ล้านโดส สําหรับการให้บริการประชาชนราว ล้าน
คน โดยจะเป็ นการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม คาดจะมีการสรุ ปนโยบายภายในช่วง
เดือน พ.ค. ภาพรวมการให้บริการวัคซีนเป็ น Upside ต่อประมาณการ ทังฐานกําไร
ประเมินเป็ นบวกต่อหุน้ โรงพยาบาล อาทิ BCH, BDMS, CHG
ตลาดหุ้นอังกฤษ FTSE100 เทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่
ของอังกฤษตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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ภาครัฐเตรียมเปิดทางต่างชาติซื้อ “บ้านแนวราบ” และขยายเพดาน
ซื้อคอนโดฯ ดีต่อหุ้นอสังหา ชอบ LH, SPALI แนะ เก็งกำไร ORI
แหล่งข่าวจากทําเนียบรัฐบาลเปิ ดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าขณะนีรัฐบาลอยู่ระหว่าง
ดําเนินการเรืองแก้กฎหมายเพือดึงดูดให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยประเทศไทยมาก
ขึน อาทิ การแก้ประมวลกฎหมายทีดิน, พระราชบัญญัติอาคารชุด (คอนโดฯ) รวมถึ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพือขยายสิทธิ การซือคอนโดฯ จากเดิมทีกําหนดให้
ต่างชาติซือและถื อครองกรรมสิทธิ ได้สูงสุด % ของพืนทีขายโครงการ (อีก % เป็ น
สิทธิ ของคนไทยถื อครอง) เพิมเป็ น - % รวมถึงให้ชาวต่างชาติซือบ้านแนวราบใน
โครงการ “บ้านจัดสรร” ในราคา - ล้านบาทขึนไป และจะกําหนดให้สามารถซือบ้าน
เดียวได้ไม่เกิน % ของพืนทีขายโครงการ นอกจากนีให้นกั ลงทุนต่างชาติทาํ สัญญาเช่า
จากเดิมสูงสุด ปี จะขยายเพิมเป็ น ปี + ปี โดยการปรับแก้ไขกฎหมายเรืองการ
ถือครองกรรมสิทธิ ทีดินของคนต่างชาติจะเป็ นการชัวคราวประมาณ - ปี เท่านัน ทังนี
ประเด็นดังกล่าวคาดนําเสนอเข้าทีประชุม ศบศ. ในช่วงปลายเดือน เม.ย. นี ก่อนนําเข้า
ทีประชุมคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป
แนวทางดังกล่า วถื อ เป็ น Sentiment เชิ ง บวกต่อ กลุ่มพัฒ นาทีอยู่อ าศัย เนื องจากหาก
เกิ ด ขึ นจริ ง ย่ อ มดึ ง ดูด เม็ ด เงิ น ลงทุน ต่ า งชาติ เ ข้า มาซื อที อยู่อ าศัย ในไทยมากขึ น โดย
ประเด็นทีน่าสนใจ คือ การให้ต่างชาติซือบ้านจัดสรรได้ในราคา - ล้านบาทขึนไป ซึง
ถือเป็ นเรืองใหม่ทีไม่เคยเกิดขึนมากขึน และน่าจะได้ตอบรับทีดีหากสามารถปฏิบตั ิได้จริง
โดยส่วนนีย่อมส่งผลบวกต่อกลุ่มผูป้ ระกอบการทีมีพอร์ตแนวราบเป็ นหลัก และเน้นตลาด
กลางบน-บน ได้แก่ LH และ SC ขณะทีการเสนอขยายเพดานซือคอนโดฯ ของต่างชาติ
จากเดิม % เป็ น - % ถือเป็ นการเปิ ดช่องทางในการขาย/ระบายสต๊อกในโครงการ
เดิมทีมีของผูป้ ระกอบการได้มากขึน โดยผลบวกย่อมส่งต่อไปยังกลุ่มผูป้ ระกอบการทีมี
พอร์ตคอนโดฯ เช่น RML, NOBLE, ANAN, ORI, SPALI, AP, LPN และ SENA เป็ นต้น
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบตั ิจริง คงต้องติดตามต่อไป เนืองจากข้อเสนอทังหมดนีต้องนําไปสู่
การแก้ไขกฎหมาย ซึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณากว่าจะสามารถนํามาบังคับใช้
จริงได้ รวมถึงบางประเด็นคงต้องมีการกําหนดเงือนไขเพิมเติม อาทิเช่น การให้สดั ส่วน
ต่างชาติซือคอนโดฯ ได้เกิน % อาจต้องมีการจํากัดให้สดั ส่วนทีถือกรรมสิทธิส่วนทีเกิน
49% ขึนไป จะไม่มีสิทธิ ในการออกเสียง (โหวต) ในการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด เพือ
ไม่ให้ตา่ งชาติเข้ามาครอบครองและกําหนดระเบียบทีจํากัดสิทธิของคนไทย เป็ นต้น
โดยสรุ ปเชือว่าความน่ าสนใจของประเด็น ดังกล่าว จะช่วยขับเคลือนต่อราคาหุ้น กลุ่ม
พัฒนาทีอยู่อาศัย โดยเลือกหุน้ ทีได้ประโยชน์ และพืนฐานธุรกิจแข็งแกร่ง พร้อมปั นผลสูง
ได้แก่ LH (FV@B9.65), SPALI (FV@B25.50) และเก็งกําไร ORI (FV@B8.35)
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พ.ร.ก. ลดดอกเบี้ยผิดนัด-Soft loan-Asset Warehousing มีผล
บังคับใช้ ..กลุ่มเช่าซื้อกระทบจำกัด , กลุ่ม BANK บวกต่อ KBANK
วันหยุดทีผ่านมารัฐบาลไทยได้ออกพระราชกําหนด(พ.ร.ก. ฉบับ) และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แบ่งเป็ น
 ฉบับที คือ พ.ร.ก. แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.
: วัตถุประสงค์เพือป้องกันมิให้เจ้าหนีเรียกดอกเบียจากลูกหนีในอัตราหรือวิธีการ
ทีก่อให้เกิดภาระแก่ลกู หนีสูงเกินสมควร สาระของ พ.ร.ก. คือ 1)อัตราดอกเบียที
ไม่ได้กาํ หนดไว้ก่อน หรือไม่ได้มีกฎหมายกําหนด ปรับลดจาก 7.5%ต่อปี เหลือ
3% ต่อปี 2) อัตราดอกเบียผิดนัดปรับลดจาก 7.5%ต่อปี เหลือ 5% ต่อปี
 ฉบับที พ.ร.ก. ให้ความช่วยเหลือและฟื นฟูผปู้ ระกอบธุรกิจทีได้รบั ผลกระทบ
จาก Covid-19 พ.ศ.
ประกอบด้วย มาตรการคือ .) สนับสนุนการให้
สิ น เชื อแก่ ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ (Soft loan) วงเงิ น . แสนล้า นบาท 2.)
สนับสนุนการรับโอนทรัพย์ชาํ ระหนีให้สิทธิลกู หนีซือคืน (Asset Warehousing)
วงเงิน แสนล้านบาท
โดยทัง มาตรการดังกล่าว ถือเป็ นประเด็นทีตลาดรับรูไ้ ปในช่วงก่อนหน้า แต่มีผลบังคับ
ใช้ (Effective) โดยฝ่ ายวิจยั ASPS ประเมินผลกระทบต่อหุน้ ในตลาด ดังทีเคยนําเสนอ
กลุ่มเช่าซือ : จะได้รบั ผลกระทบจากประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบียผิดนัดชําระหนี
จํากัด เพราะมีการกําหนดอัตราดอกเบียทีชัดเจนและส่วนใหญ่ไม่ได้คิดดอกเบียจากการ
ผิดนัดชําระหนีจากลูกค้าอยู่แล้ว แต่จะคิดเป็ นค่าทวงถามจากลูกค้าแทน และประเมิน
ผูป้ ระกอบการในกลุ่มบริหารสินทรัพย์จะได้รบั ผลกระทบจากมาตรการโครงการพักทรัพย์
พักหนี (Asset Warehousing) จํากัด เพราะมี หนี NPL ในระบบให้เลือกซือมากอยู่แล้ว
จากผลกระทบของโควิดในช่วง ปี ทีผ่านมา คําแนะนํากลุ่ม ...ตลาด โดยฝ่ ายวิจยั ชอบ
ASK(FV@B ) จากแนวโน้มกําไรสุทธิปี
เติบโต . % yoy และให้ปันผลสูงกว่า
จะเติบโตถึง . % yoy จากธุรกิจ
6% , JMT (FV@B ) จากแนวโน้มกําไรสุทธิปี
บริหารหนีเติบโตต่อเนือง และ BAM (FV@B ) จากแนวโน้มกําไรสุทธิปี
จะฟื นตัว
ถึง . % yoy จากแนวโน้มการขาย NPLs และ NPAs ได้เพิมขึน
กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ :
ในส่ว นของมาตรการ Soft loan วงเงิ น . แสนล้า นบาทดัง กล่ า ว ASPS มองบวก
เล็กน้อย จากการรับรู อ้ ตั ราดอกเบียเฉลีย ปี ตามหลัก Effective interest rate (EIR) ใน
อัตราไม่เกิน % (2 ปี แรกคิดอัตราดอกเบีย % ต่อปี ) สูงจาก Soft loan เดิมที % ต่อปี
( ปี ) หวังจูงใจให้ ธ.พ. ปล่อยสินเชือมากขึน สะท้อนจาก Soft loan วงเงิน แสนล้าน
บาทอันเดิม มีการเบิกใช้สินเชือเพียง . แสนล้านบาท แต่การทีภาครัฐคําประกันเพียง
40% ของวงเงิน ยังเป็ น Credit risk ที ธ.พ. ต้องคํานึงในการปล่อยสินเชือใหม่ จึงคาดผล
ต่อกําไรกลุ่มฯ จํากัด ทังนี KBANK ทีมีสัดส่วนลูกค้า SME ราว % ของพอร์ตสินเชือ
ได้เปรียบสุดในกลุม่ ฯ
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มาตรการโกดัง เก็ บ หนี (Asset Warehousing) ให้ลู ก หนี สามารถขายสิ น ทรัพ ย์ เช่ น
โรงแรม ให้กบั ธนาคาร ในราคาทีตกลงกัน (ราคาตีโอน) และให้สิทธิลกู หนีในการเช่ากลับ
และซือคืนในราคาตีโอน ในระยะเวลา – ปี ภายใต้วงเงินจาก ธปท. แสนล้านบาท
(สินเชือโรงแรมทังระบบ แสนล้านบาท) โดย ASPS ประเมิน KBANK และ SCB ที
พอร์ตสินเชืออิงกับภาคท่องเทียวเป็ นอันดับต้นๆ ของกลุ่มฯ น่าจะได้ประโยชน์ เพราะทาง
บัญชีรายการสินเชือจะถูกปรับเป็ นสินทรัพย์อืน คาดทําให้ ธ.พ. ไม่ตอ้ งนําสินทรัพย์มาจัด
ชัน โดยภายหลังครบกําหนด ปี หากลูกหนีไม่ซือกลับคืน ธนาคารจะนําสินทรัพย์ออก
ขาย เพือนําเงินมาชําระคืน ธปท. ภาพรวมช่วยลดปั ญหาคุณภาพสินทรัพย์ช่วงสัน
โดยรวมคํา แนะนํา กลุ่ม BANK คงนําหนัก เท่ า กับ ตลาด ชอบ TISCO(FV@B102) งบ
การเงิ น แกร่งและ Div yield สูง ราว % ตามด้ว ย ธ.พ. ใหญ่ อย่ า ง BBL(FV@B154) ที
ราคา Laggard กลุ่มฯ และ PBV ซือขายเพียง . เท่า และ KBANK(FV@B155) Upside
เริมจํากัด แนะนํา Trading

SET vs Sector Return 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

