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กลยุทธ์การลงทุน
ระดับความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง อิหร่าน-สหรัฐฯ เช้านี้ลดลงชัดเจน ส่งผลทําให้
ตลาดหุ้นทั่วโลกดีดตัวกลับ ซึ่งก็น่าจะทําให้ SET Index ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกัน โดยประเมินกรอบ
บนที่บริเวณ 1580 จุด อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง ส่วนประเด็นที่มี
น้ําหนักรองลงมาได้แก่ ภาพรวมเศรษฐกิจซึ่งล่าสุด World Bank ได้ปรับลดประมาณการลง วันนี้
ไม่มีการปรับพอร์ต Top Picks เลือก PYLON (FV@B 7.35) และ EASTW (FV@B 14)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยเปิ ด Gap ลง 15 จุด และทยอยปรับตัวลงตลอดวัน โดยปั จจัยลบมาจากอิหร่าน
โจมตีฐานทัพสหรัฐฯในอิรัก 2 แห่ง ทําให้ ทิศทาง Fund Flow มีโอกาสโยกย้ ายจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้ าสู่
สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
จึงทําให้ ตลาดหุ้นหลายประเทศปรับตัวลงรวมถึงไทยที่ปิดตัวในแดนลบที่
ระดับ 1559.27 จุด ลดลง 25.96 จุด หรื อ -1.64% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.50 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่
ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ EA(-6.10%) PTT(-1.06%) TOP(-3.93%) กลุม่ ธ.พ.เช่น
BBL(-2.24%) KBANK(-2.10%) SCB(-1.72%) และกลุม่ ปิ โตรเคมีอย่าง IVL(-8.27%) PTTGC(3.35%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่เช่น ADVANC(-1.35%) SCC(-3.44%) และ AOT(-1.02%) เป็ นต้ น
ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโลก
ถูกกําหนดให้ เป็ นไปตามพัฒนาการของเหตุการณ์ความ
ขัดแย้ งระหว่าง สหรัฐฯ-อิหร่าน โดยล่าสุดผ่อนคลายลงมาเล็กน้ อยหลังท่าทีของผู้นําสหรัฐฯ ที่ไม่ได้
แข็งกร้ าวมากนัก หลังจากทีถ่ กู อิหร่านโจมตีที่ตงทหารที
ั้
่ประจําการในอิรัก ทําให้ เห็นภาพการขายทํา
กําไรในสินทรัพย์ปลอดภัย ซึง่ ก่อนหน้ านี ้ปรับขึ ้นมารุนแรงอย่างทองคํา ซึง่ ราคาลดลงจากระดับเหนือ
1600$ มาอยู่ที่ 1555$ ในช่วงเช้ าวันนี ้ ส่วน Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฯ ก็ดีดตัวขึ ้นมายืนบริ เวณ
1.8% นอกจากนี ้ยังพบว่าราคานํ ้ามันดิบก็ย่อตัวลงมาเช่นกันโดย Brent ลดลงจากระดับเหนือ 70$ มา
อยู่ที่ 68-68.5$ ต่อบาร์ เรลช่วงเช้ าวันนี ้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความขัดแย้ งดังกล่าว ก็มีโอกาสที่จะ
พลิกผันได้ ตลอดเวลา ซึง่ ก็จะทําให้ สินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ ผันผวนตามไปด้ วย จึงยังถือ
เป็ นช่วงที่ระดับความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในตลาดการเงินโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สงู สําหรับปั จจัย
อื่นที่อาจมีผลต่อทิศทางของ SET Index ได้ แก่ ภาพรวมของเศรษฐกิจ ซึง่ ล่าสุด World Bank ได้ ปรับ
ลดประมาณการ GDP Growth ปี 2563 ของโลกลงจาก 2.7% มาอยูท่ ี่ 2.5% (IMF คาดการณ์ที่ 3.4%)
ส่วนของประเทศไทย ถูกปรับลดลงจาก 3.6% มาอยู่ที่ 2.7% ถือเป็ นการปรับลดประมาณการที่
ค่อนข้ างแรง แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขหลังการปรับลด มีความใกล้ เคียงกับประมาณการของฝ่ ายวิจยั
ซึง่ คาดว่า GDP Growth ปี 2563 จะอยูท่ ี่ 2.8% มากขึ ้น สําหรับภาพรวมของ SET Index วันนี ้ คาดว่า
น่าจะเห็นการดีดตัวกลับขึ ้นไปในทิศทางที่สอดคล้ องกับตลาดหุ้นโลก
โดยช่วงนี ้น่าจะอยู่ในกรอบ
บริ เวณ 1550 – 1580 จุด สําหรับพอร์ ตการลงทุน วันนี ้ไม่มีการปรับเปลีย่ น หุ้น Top Picks เลือก
EASTW และ PYLON

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,559.27
-25.96
65,090

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
2,247.22
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
294.32
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-3,051.32
นักลงทุนรายย่อย
509.78
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ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านลดลง เงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย
ต่างประเทศมีประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น คือ ประเด็นบวก(+)คือ สถานการณ์ ความตึงเครี ยดสหรั ฐอิหร่ าน ผ่ อนคลายลง มาจากฝั่ งสหรัฐ ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงทีท่ ําเนียบขาวประเด็นอิหร่านโจมตี
ฐานทัพสหรัฐในอิรัก ซึง่ โทนโดยรวมมีทา่ ทีผ่อนคลาย ใจความสําคัญคือ “ไม่มที หารสหรัฐเสียชีวิต,
ฐานทัพสหรัฐเสียหายเล็กน้ อย และอิหร่านมีทา่ ทีออ่ นลงในการเผชิญหน้ ากับสหรัฐ อย่างไรก็ตาม
สหรัฐเรี ยกร้ องชาติพนั ธมิตร อาทิ อังกฤษ, เยอรมนี, จีน ถอนตัวออกจากข้ อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่านปี
2015 และที่สําคัญ คือ เตรี ยมออกมาตรการควํ่าบาตรเศรษฐกิจอิหร่านเพิ่มเติม จากปั จจุบนั สหรัฐมี
การควํ่าบาตรอิหร่าน อาทิ จํากัดการส่งสินค้ าบางชนิดไปอิหร่าน เช่น อากาศยาน, สินค้ าโภคภัณฑ์
อาหาร, เวชภัณฑ์ เป็ นต้ น ห้ ามอิหร่านส่งออกสินค้ ามายังสหรัฐ, ห้ ามสถาบันการเงินอิหร่านทําธุรกรรม
ทางการเงินกับสหรัฐ, ห้ ามบุคคลสัญชาติอิหร่านบางรายเดินทางเข้ าสหรัฐ
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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
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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โดยรวมถือว่าทําให้ บรรยากาศผ่อนคลาย ตลาดคาดเหตุการณ์อาจไม่บานปลาย จากเดิมก่อนหน้ า
ตลาดกังวลว่าสหรัฐจะแข็งกร้ าว คือใช้ อํานาจทางทหาร) โดยรวมระยะสัน้ กดดันให้ เงินไหลออกจาก
สินทรัพย์ปลอดภัย ทองคํา และพันธบัตร และกดดันราคานํ ้ามันดิบปรับฐานแรง Sentiemt ต่อหุ้น
นํ ้ามัน PTT, PTTEP

World Bank ปรับลด GDP Growth โลก
ขณะทีป่ ั จจัยลบ(-) กดดันวันนี ้จะมาจากธนาคารโลก(World Bank) ออกรายงานคาดการณ์การเติบโต
เศรษฐกิจโลกคาดขยายตัว 2.5%yoy ในปี 2563 ดีขึ ้นเล็กน้ อยจาก 2.4%ในปี 2562 แต่เป็ นการถูกปรับ
ลงจากคาดการณ์รอบก่อนหน้ า คือ รอบ มิ.ย.2562 ลงปี ละ 0.2% และราว 95%ของประเทศทัว่ โลกถูก
ปรับลด GDP Growth ทังนี
้ ้เนื่องจากกังวลจากผลกระทบของภาษีนําเข้ าที่ยงั มีอยู่ กดดันการลงทุนทัว่
โลกชะลอตัว และปั ญหาหนี ้ในหลายประเทศที่ฉดุ รัง้ การเติบโต (คาดการณ์ของ World Bank โดยปกติ
จะตํ่ากว่า IMF เป็ นปกติ เห็นได้ จากล่าสุด IMF คาด ปี 2563 ขยายตัว 3.4% ดีขึ ้นจาก 3%)
รายละเอียดดังตารางด้ านล่าง
เปรี ยบเทียบคาดการณ์ GDP Growth โลก และหลายประเทศทั่วโลก

ทีม่ า : IMF รอบ ต.ค. ,World Bank รอบ ม.ค.

ขณะที่ไทย World Bank คาดเศรษฐกิจไทยปี 2563 ขยายตัว 2.7% ดีขึ ้นจาก 2.5%ในปี 2562 (แต่
ถูกปรับลดลงจากรอบก่อนหน้ าราว 0.9% และ 1% ตามลําดับ) ถือว่าเป็ นระดับที่ใกล้ เคียงกับสํานัก
เศรษฐกิจส่วนใหญ่คาด GDP Growth ไทยปี 2563 จะขยายตัวราว 2.7-3.2% ASPS คาด 2.8%
โดยรวมหากมองไปข้ างหน้ า คาดเศรษฐกิจไทยปี 2563 ยังมีความเสี่ยงที่จะเติบโตตํ่ากว่าที่คาด หลักๆ
คือ ปั ญหาภัยแล้ งที่รุนแรงมากสุดในรอบ 40 ปี กดดันกําลังซื ้อเกษตรกร, เงินบาททีย่ งั แข็งค่ากระทบ
ภาคส่งออก ทําให้ ตวั ขับเคลื่อนคือ พึง่ จาก เม็ดเงินจากงบประมาณปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้ านล้ านบาท
ปั จจุบนั อยู่ในการพิจารณาวาระที่ 2-3 ระหว่าง 8-10 ม.ค. และคาดจะเร่งเบิกจ่ายได้ ในต้ นเดือน ก.พ.
ซึง่ จน่าจะเร่งให้ รัฐบาล ผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ออกมา หนุนการเก็งกําไรในหุ้นกลุม่ รับเหมา
อาทิ PYLON, CK, STEC ออกมาอีกในอนาคต เร่งเดินหน้ าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีก จาก
ปั จจุบนั ที่ มีมาตรการออกมาตังในช่
้ วงก่อนหน้ า อาทิ บ้ านดีมีดาวน์ ลดค่าธรรมเนียมการโอน การจด
จํานอง เหลือ 0.01% ดีตอ่ LH, AP
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น้ําหนักในการผลักดันตลาดของหุ้นน้ํามันแผ่วลงไปมาก เมื่อเทียบกับอดีต
เริ่ มต้ นโดยฝ่ ายวิจยั ทําการสํารวจ ย้ อนรอย 3 เหตุการณ์สงครามสําคัญๆ ในอดีต ว่าแต่ละเหตุการณ์จะ
ส่งผลต่อราคานํ ้ามันดิบให้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงอย่างไร ผลลัพธ์มดี งั นี ้
 สงครามอ่าวเปอร์ เซีย Gulf War เกิ ดขึ้นในช่วงเม.ย. 1990 คือ อิรักปิ ดล้ อมคูเวต . พบว่า
ราคานํ ้ามันดิบปรับเพิ่มขึ ้น 145% ในระยะเวลาเพียง 5 เดือน จาก 16.4 เหรี ยญฯ ขึ ้นมาอยู่
ที่ 40.15 เหรี ยญฯ
 สหรัฐควํ่าบาตรออิหร่านเริ่ ม ธ.ค. 1994 ราคานํ ้ามันดิบปรับเพิ่มขึ ้น 17% จาก 16.42 เหรี ยญ
ฯ ขึ ้นมาอยู่ที่ 19.17 เหรี ยญฯ ในระยะเวลาราว 4 เดือน
 สุดท้ ายเหตุการณ์ 9/11 วันที่ 11 ก.ย. 2001 เป็ นการโจมตีแบบพลีชีพทางอากาศของ และ
ปี 2002 สหรัฐค้ นพบฐานลับที่อิหร่านกําลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ อยู่ ประธานาธิบดี
George W. Bush ประณามอิหร่านว่าเป็ นผู้ก่อการร้ าย กินระยะเวลาทังหมดราม
้
1 ปี 6
เดือน และพบว่า ราคานํ ้ามันดิบปรับเพิ่มขึ ้น 24% จาก 27.45 เหรี ยญฯ ขึ ้นมาอยู่ที่ 34.1
เหรี ยญฯ
เหรียญ/
บาร์เรล

Brent
สงคราม
อ่าวเปอร์เซีย
+145%

40
35

เหตุการณ์ 9/11
และสหรัฐบุกอิรัก
+24%

สหรัฐควํา่
บาตรอิหร่าน
+17%

30
25
20
15
10

1/07/2003

1/10/2002

1/01/2002

1/04/2001

1/07/2000

1/10/1999

1/01/1999

1/04/1998

1/07/1997

1/10/1996

1/01/1996

1/04/1995

1/07/1994

1/10/1993

1/01/1993

1/04/1992

1/07/1991

1/10/1990

1/01/1990

5

ส่ วนใหญ่ เหตุการณ์ ความไม่ สงบในตะวันออกกลางมักจะส่ งผลให้ ราคานํ้ามันปรั บตัวขึน้ แรง
และน่ าจะส่ งผลดีต่อหุ้นนํ้ามันในระยะสั้น
และน่ าจะส่ งผลดีต่อภาพรวมตลาดหุ้นไทย
่
เนืองจาก SET Index มีสัดส่ วนในหุ้นกลุ่ม Energy มากสุด ที่ 22.9%
อย่างไรก็ตามหากประเด็นความขัดแย้ ง อิหร่าน – สหรัฐฯ ยืดเยื ้อบานปลาย แรงส่งตลาดหุ้นไทยจาก
ราคานํ ้ามันที่มีโอกาสปรับตัวขึ ้นแรง อาจจะไม่ได้ ร้อนแรงเหมือนในอดีต เนื่องจากฝ่ ายวิจยั ได้ ทําการ
วิเคราะห์นํ ้าหนักของหุ้นนํ ้ามันใน SET Index พบว่า ลดลงไปมาก เมื่อเทียบกับอดีตในช่วง 10 ปี ที่ผ่าน
มา ดังนี ้
จํานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในตลาดฯในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ทีม่ า: SET,ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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เปรี ยบเทียบสัดส่ วน Market Cap ของหุ้น Oil และ Non-Oil ใน SET Index และกลุ่ม
พลังงาน

ทีม่ า: SET,ฝ่ ายวิ จยั ASPS

1. ในช่วง 10 ปี ตลาดหุ้นไทยมีบริ ษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ ้นมา 120 บริ ษัท (จาก 504 บริ ษัท
เป็ น 624 บริ ษัท) แต่ประกอบด้ วยบริ ษัทอื่นที่ไม่ได้ อยู่ในกลุม่ พลังงานถึง 101 บริ ษัท
ส่งผลให้ สดั ส่วน Market Cap ของหุ้นกลุม่ พลังงานเมื่อเที่ยบกับตลาดลดลงจาก
29.3% ใน 10 ปี ทีแ่ ล้ ว เหลือเพียง 22.9%
2. และที่สําคัญหากวิเคราะห์สดั ส่วนหุ้นในกลุม่ พลังงาน พบว่า มีห้ นุ นํ ้ามันเพิ่มขึ ้นมา
เพียง 1 บริ ษัทเท่านัน้ (เข้ า SPRC, PTG ออก PTTAR) ขณะทีบ่ ริ ษัทที่ไม่ได้ ทําธุรกิจ
นํ ้ามัน แต่อยู่ในกลุม่ พลังงาน เพิ่มขึ ้นมาถึง 18 บริ ษัท ส่งผลให้ นํ ้าหนักหุ้นนํ ้ามัน เมือ่
เทียบกับกลุม่ พลังงานลดน้ อยลงจาก 80% ใน 10 ปี ที่แล้ ว เหลือเพียง 56% เท่านัน้
3. ขณะที่นํ ้าหนักหุ้นที่ไม่ได้ ทําธุรกิจนํ ้ามัน แต่อยู่ในกลุม่ พลังงาน เมื่อเทียบกับกลุม่
พลังงานเพิ่มขึ ้นจาก 20% (5.8% ของ SET Index) ใน 10 ปี ทีแ่ ล้ ว เป็ น 44% (10.1%
ของ SET Index)
สรุ ปคือ สัดส่ วน Market Cap ของหุ้นนํ้ามัน ณ ปั จจุบันลดลงไปมากเมื่อเทียบกับตลาด โดย
ลดลง จาก 23.5% เมื่อปลายปี 2552 เหลือเพียง 12.8% ณ ปั จจุบัน ส่ งผลให้ แรงผลักดันตลาด
จากหุ้นนํ้ามันในปั จจุบันลดน้ อยลงไปกว่ าครึ่ง เมื่อเทียบกับอดีต 10 ปี ทีผ่ ่ านมา

กําหนดเพดานราคายา Sentiment ลบต่อกลุ่มรพ. ...ระยะยาวยังชอบ BCH BDMS
รองอธิบดีกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า กําลังร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อศึกษา
แนวทางกําหนดเพดานราคายา เพื่อไม่ให้ โรงพยาบาลเอกชนจําหน่ายยาในแต่ละกลุม่ เกินกว่าเพดาน
ที่กําหนดไว้ โดยจะคํานวนจากราคาขายยา กําไร และต้ นทุน เพือ่ หาค่าเฉลี่ยในการกําหนดเพดาน
ราคา ว่าจะต้ องตังราคาไม่
้
เกินกี่เปอร์ เซ็นต์จากค่าเฉลี่ยดังกล่าว ซึง่ เป็ นอัตรากําไรที่สามารถเก็บเพิ่ม
จากค่ายาที่มีการจัดประเภทในแต่ละกลุม่
(แบ่งตามราคา)
ประเด็นดังกล่าวคาดว่าจะสร้ าง
Sentiment ลบต่อกลุม่ รพ. โดยถือเป็ นความคืบหน้ าแนวทางกําหนดราคายาเพิ่มเติม จากกรณี
กรมการค้ าภายในให้ ทุกรพ. มีการแจ้ งราคายา และได้ มีการจัดกลุม่ รพ. ที่มีราคาตํ่า กลาง สูง โดยใช้
สัญลักษณ์ สีเขียว เหลือง แดง ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั มีการเปิ ดเผยชื่อ รพ. เฉพาะกลุม่ ที่อยู่ใน
ประเภทสีเขียว โดยใน รพ. ที่ฝ่ายวิจยั ดูแล ประกอบด้ วย PR9, RJH (1 แห่ง จาก 2 แห่ง), และ LPH
ส่วน BDMS มีรายชื่อ 4 แห่ง จาก 48 แห่ง (รพ. เปาโล เกษตร, กรุงเทพปากช่อง, กรุงเทพเมืองราช และ
กรุงเทพเพชรบุรี) ส่วน BH, CHG และ BCH ไม่อยู่ในรายชื่อ เนื่องจาก BH เป็ น รพ. พรี เมี่ยม ส่วน BCH
เลือกส่งข้ อมูลของผู้ป่วยกลุม่ Premium เพื่อไม่ให้ เกิดประเด็นค่ายาแพงภายหลัง ขณะที่ผ้ ปู ่ วยทัว่ ไป
ทาง รพ. ยืนยันว่าคิดในราคาปกติ รวมถึงผู้ป่วยประกันสังคมที่ได้ รับในอัตราเหมาจ่ายที่กําหนดอยูแ่ ล้ ว
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ฝ่ ายวิจยั ประเมินในด้ านความเสี่ยงต่อผลประกอบการค่อนข้ างสูงต่อกลุม่ รพ. โดยเฉพาะรพ.ที่ไม่ได้ จดั
อยู่ในกลุม่ รพ. สีเขียว หากมีการกําหนดเพดานราคายาในช่วงแรก ทังนี
้ ้ น่าจะเห็นแรงกดดันต่อกลุม่
รพ.พรี เมี่ยมอย่าง BH (FV@B135.5) ชัดเจนสุด ในระยะสันจึ
้ งอาจจะต้ องเลี่ยงลงทุนไปก่อน โดย
ปั จจุบนั ฝ่ ายวิจยั ยังคงแนะนํา ขาย อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าผลกระทบต่อกลุม่ จะ
จํากัด โดยในกลุม่ รพ. ที่เลือกคิดค่ายาสูง จะเห็นได้ วา่ ส่วนใหญ่จะมีบริ การและเทคโนโลยีการรักษาที่
ค่อนข้ างพรี เมี่ยม ที่ผ่านมาแม้ มีการเปิ ดเผยราคาค่ายา ตามแนวทางที่กรมการค้ าฯกําหนด แต่ไม่สร้ าง
ผลกระทบที่มีนยั ฯ สะท้ อนให้ เห็นว่าลูกค้ าที่ใช้ บริ การให้ ความสําคัญที่ความสามารถการรักษา ดังนัน้
คาด รพ. กลุม่ ดังกล่าวน่าจะรักษาจุดเด่นดังกล่าวต่อไป และอาจจะเห็นการปรับตัวลดผลกระทบ โดย
การเรี ยกเก็บค่าบริ การอื่นๆ ที่ปัจจุบนั ยังไม่เคยเก็บมาก่อนเพื่อชดเชย ภาพรวมยังให้ ลงทุน เท่าตลาด
และถือเป็ นโอกาสทยอยสะสมลงทุนระยะยาว หุ้นพื ้นฐานแกร่งในกลุม่ หากราคาปรับฐานตอบรับ
ประเด็นลบ อาทิ BCH(FV@B21.1) และ BDMS(FV@B28)

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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Stocks

Start
Date

Weight

MAJOR

30-Dec-19

10%

-2.57%

25.25

LH

30-Dec-19

15%

2.36%

CPF

30-Dec-19

20%

PYLON

02-Jan-20

ROBINS

Price
Accumulated
Avg. Cost Last
Return

9-Jan-2020

Fair Value

PER
2020F

24.60

32.00

16.97

3.23

5.30

หุ ้นพืน
้ ฐานแข็งแกร่งทีม
่ ีผลประกอบการเติบโตจากการขยายสาขาต่างจังหวั ดและ
ต่างประเทศ คาดหวั งเงินปั นผลสูงกว่า 4%ต่อปี

9.87

10.10

12.00

14.80

1.99

6.44

ผลประกอบการไตมาส 4 มั กจะเป็ นจุดสูงสุดของปี เสมอ และได ้มาตรการภาครั ฐ
อย่าง บ ้านดีม ีดาวน์ เข ้ามาหนุนอีกแรง

1.82%

27.50

28.00

35.00

12.64

1.13

3.21

ี่ น
ึ้ มาเร็ วและแรง ดี
ราคาสินค ้าโภคภัณฑ์ทฟ
ี่ ื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ราคาหมูทข
ต่อหุ ้นอาหารส่งออกอย่าง CPF

10%

-1.27%

4.74

4.68

7.35

11.43

2.87

7.00

คาดผลประกอบการจะเพิม
่ ขึน
้ ใน 4Q62 และงวด 1Q63 น่าจะทํา New High
เพราะ Backlog สูงสุดเป็ นประวิตก
ิ ารณ์ อีกทัง้ คาดหวั งปั นผลได ้สูงเกิน 5%

30-Dec-19

10%

-1.14%

66.00

65.25

70.00

20.66

3.26

2.18

มีโอกาสได ้ Capital Gain จากการแปลงหุ ้น CRC ทีม
่ ีฐานธุรกิจทีม
่ ีความมั่ นคง
่ อาหาร, ฮาร์ดไลน์ และ
และศักยภาพเติบโตสูงกว่า เพราะธุรกิจครอบคลุม ทัง้ กลุม
แฟชั่น

EASTW

07-Jan-20

15%

4.50%

11.10

11.60

14.00

16.82

1.66

3.92

ได ้อานิสงค์จากสถานการณ์ภัยแล ้ง และในปี 2563 EASTW มีการทยอยปรั บขึน
้
ราคาขายนํ้ าดิบด ้วยสูตรใหม่ ผลักดันให ้กําไรสุทธิปี 2563 กลับมาโตครั ้งแรกใน
รอบ 5 ปี

PTT

30-Dec-19

20%

6.25%

44.00

46.75

56.00

13.26

1.40

4.28

คาดกําไรปกติ 4Q62 จะฟื้ นตัวขึน
้ จาก 3Q62 หนุนหลักจาก PTTEP ทีค
่ าดจะได ้
ในส่วนของปริม าณขายทีเ่ พิม
่ ขึน
้

Accumulated returns since our recommendation

Dividend
PBV 2020F
Yield

Strategist Comment

Accumulated contribution returns since beginning of the year
-0.4%

MAJOR

-2.57%

PYLON

-0.3%
-0.3%

-1.27%

-0.2%

ROBINS

-1.14%

-0.1%

CPF

1.82%

LH

0.3%
0.4%

2.36%

0.7%

EASTW

4.50%

1.2%

PTT

6.25%

-7.0%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%

Accumulated returns
1.5%

ASPS Portfolio

1.32%

1.32%

SET Index

1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%

-0.46%

-1.0%
-1.5%

-1.30%

-1.30%
-1.64%

-2.0%
YTD

MTD

-1D

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

