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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

ปัจจัยต่างประเทศมีน้ําหนักทางบวก ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อ SET Index แต่การที่ยังขาด Fund Flow จาก
นักลงทุนต่างชาติหนุน ขณะที่แรงซื้อจากสถาบันในประเทศก็ยังไม่แข็งแรงหลังหมด LTF ทําให้ Upside
ของตลาดหุ้นไทยมีจํากัด กลยุทธ์การลงทุนวันนี้แนะนําปรับพอร์ต โดย Cut Loss หุ้น MAJOR ออก
จากพอร์ต แล้วนําเงินไปลงทุนใน MCS แทน Top Picks เลือก MCS (FV@B 14.20) PYLON (FV@B
7.35) และ PSH (FV@B 18.50)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยเปิ ด Gap กว่า 6 จุด ก่อนที่จะแกว่งทรงตัวตลอดวัน จากความเหตุการณ์ในตะวันออก
กลางไม่มีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นรวมถึงความหวังว่าการเซ็นสัญญาทางการค้ าสหรัฐฯ-จีนระหว่างวันที่ 13-15
ม.ค. 63 จะราบรื่นด้ วยดี จึงทําให้ ปรับตัวขึ ้นเล็กน้ อยเพียง 5.53 จุด(+0.35%)และปิ ดที่ระดับ 1586.16 จุด
โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.50 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่
BGRIM(+3.90%) GULF(+9.32%) GPSC(+2.13%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(+1.01%) BEM(+0.89%)
BTS(+0.75%) แต่โดนแรงกดดันจากกลุม่ ปิ โตรเคมีอย่าง PTTGC(-4.22%) IVL(-1.56%) รวมถึงหุ้นขนาด
ใหญ่อย่างเช่น CPALL(-3.37%) SCC(-1.34%) และ ADVANC(-0.47%) เป็ นต้ น
ปั จจัยในต่างประเทศเช้ านี ้เป็ นเรื่ องของการติดตามความคืบหน้ าการลงนามข้ อตกลงการค้ าเฟส 1 ระหว่าง
สหรัฐฯ กับ จีน ในวันที่ 15 ม.ค.63 ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยบวกสําหรับตลาดหุ้น ส่วนประเด็นที่ฝ่ายวิจยั ให้
ความสําคัญในช่วงนี ้เป็ นเรื่ อง ค่าเงินบาท ซึง่ อยู่ในภาวะที่แข็งค่าเกินกว่าที่ควรจะเป็ น โดยล่าสุดกระทรวง
การคลัง กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีแนวทางทีจ่ ะออกมาตรการร่วมกัน เพื่อทําให้ คา่ เงินบาทไปอยู่ใน
ระดับที่มีความเหมาะสม ซึง่ แนวโน้ มดังกล่าวถือเป็ นสัญญาณบวกต่อภาคการส่งออก และภาพรวมของ
เศรษฐกิจ แต่สําหรับตลาดหุ้นแล้ ว น่าจะทําให้ ยงั ไม่เห็นการไหลเข้ ามาของ Fund Flow จากกลุม่ นักลงทุน
ต่างชาติ เหตุเพราะมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนระดับสูง ตลาดหุ้นไทยจึงอยู่ในภาวะที่
ขาดแรงหนุนจากเม็ดเงินใหม่ๆ ทําให้ SET Index มี Upside ที่คอ่ นข้ างจํากัด อีกเรื่องหนึง่ ที่น่าติดตามได้ แก่
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะนําเข้ าสูก่ ารพิจารณาของ ครม. ได้ แก่ ชิมช้ อปใช้ เฟสที่ 4 เบื ้องต้ นคาดว่าจะ
เปิ ดโอกาสให้ ร้านค้ าในกลุม่ Moderm Trade เข้ าร่วมในมาตรการ ซึง่ เชื่อว่าน่าจะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการ
จับจ่ายใช้ สอยในภาคครัวเรื อนมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องกระแสของการผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ
ซึง่ น่าจะตามมาด้ วยการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ ฝ่ ายวิจยั มีการ
ปรับพอร์ ตโดย ให้ ขาย Cut Loss หุ้น MAJOR หลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงแรงเกิดคาด โดยไม่มสี าเหตุที่
ชัดเจน และให้ นําเม็ดเงินที่ได้ เข้ าลงทุนใน MCS ซึง่ คาดหมายว่าผลประกอบการ 4Q62 จะโดดเด่น และให้
Dividend Yield ระดับสูง ส่วนหุ้น Top Picks วันนี ้เลือก MCS, PSH แล PYLON

สหรัฐถอดจีนออกจากประเทศปั่นค่าเงิน ส่วนไทยรอด ก่อน Trade deal เฟส 1

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,586.16
5.53
65,020

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-227.41
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
1,030.09
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-1,240.58
นักลงทุนรายย่อย
437.90
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ตลาดหุ้นโลกฟื น้ ตัวต่อ สะท้ อนจากดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ อาทิ S&P 500 เพิ่มขึ ้น 0.7%, Dow Jones เพิม่ ขึ ้น
0.3% โดยมีปัจจัยหนุนจากความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐ-อิหร่านลดลง และประเด็นสําคัญที่มีนํ ้าหนัก
มากกว่า คือ Trade Deal phase 1 ระหว่างสหรัฐกับจีนจะเกิดขึ ้นที่กรุง Washington DC ในวันที่พรุ่งนี ้ 15
ม.ค.เวลา 11.30 ตามเวลาสหรัฐ หรื อราว 23.30 น.
โดยวานนี ้มีเหตุการณ์สนับสนุนความหวัง Trade Deal phase 1 จะบรรลุได้ คือ ท่าทีของสหรัฐที่มีตอ่ จีน
อ่อนลงชัดเจน ล่าสุด กระทรวงการคลังสหรัฐเผยแพร่รายงาน “รายชื่อประเทศคูค่ ้ าสําคัญของสหรัฐที่
แทรกแซงค่าเงิน” ข้ อสรุปคือ ถอดจีนออกไปจากรายชื่อประเทศที่แทรกแซงค่าเงิน (ก่อนหน้ าสหรัฐกล่าวหา
ว่าจีนได้ แทรกแซงค่าเงินหยวนให้ อ่อนค่าตังแต่
้ ส.ค. 2562) โดยประเด็นเรื่ องการแทรกแซงค่าเงินเป็ น 1 ใน
Trade deal สงบศึก ซึง่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ถือว่าเป็ นสัญญาณที่ดีตอ่ ประเด็นการค้ า หนุนต่อตลาดหุ้นโลก
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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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อย่างไรก็ตาม ยังมี 10 ประเทศที่สหรัฐตังไว้
้ อยู่ในรายชื่อเฝ้าระวัง (Monitoring List) คือ จีน, ญี่ปน,
ุ่ เกาหลี
ใต้ , เยอรมนี, อิตาลี, ไอร์ แลนด์, สวิตเซอร์ แลนด์, สิงคโปร์ , มาเลเซีย และเวียดนาม ขณะที่ ไทยไม่อยู่ใน
Monitoring List (ASPS คาดเป็ นปั จจัยบวกต่อไทย จากก่อนหน้ าที่ตลาดกังวล ว่าไทยจะถูกเข้ าข่าย
ประเทศแทรกแซงค่าเงิน และจะทําให้ ถกู ตัดสิทธิพิเศษทางการค้ าจากสหรัฐ) ทําให้ เชื่อว่าหลังจากนี ้จะทํา
ให้ ภาครัฐไทยออกมาตรการเพื่อชะลอการแข็งค่าได้ มากขึ ้น เห็นได้ จาก ล่าสุด กระทรวงการคลัง และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ จะออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทหรื อชะลอ
การแข็งค่าเพิ่มเติมจากปั จจุบนั เบื ้องต้ น คือ สนับสนุนให้ นกั ลงทุนนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ ้น
ส่วน ธปท. นัน้ อยู่ระหว่างพิจารณา เชื่อว่าภายหลังจากนี ้ มีโอกาสที่จะได้ เห็นมาตรการดูแลค่าเงินบาท
เพิ่มเติมอีก ASPS คาดจะผลให้ เงินบาทมีแนวโน้ มอ่อนค่าในระยะสัน้ เป็ นปั จจัยกดดัน Fund Flow ยังไม่
ไหลเข้ า
มาตรการดูแลค่ าเงินบาท

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

วันนี้ ลุ้น ครม. พิจารณา ชิมช็อปใช้เฟส 4 Sentiment เชิงบวกต่อค้าปลีก
ในประเทศวันนี ้ตลาดน่าจะให้ นํ ้าหนัก ครม. พิจารณาออกมาตรการกระตุ้นการบริ โภค คือ ขยายระยะเวลา
ชิมช็อปใช้ เฟส 3 ที่จะสิ ้นสุดปลายเดือน ม.ค.นี ้ ต่อไปเป็ นเฟส 4 (ระยะเวลามาตรการรอรายละเอียดจะมีถึง
เมื่อไหร่ และรายละเอียดมาตรการ ต้ องติดตามรัฐจะช่วยเหลือผ่านกระเป๋ า 1 คือ แจกเงิน 1,000 บาท
หรื อ กระเป๋ า 2 ผ่าน G-wallet cash back เงินคืน 15-20%)
โดยรอบนี ้คาดว่าจะพิเศษขึ ้น เนื่องจากเพิ่มให้ ผ้ ปู ระกอบการ Modern Trade อาทิ ร้ านสะดวกซื ้อ
Familymart, BigC และ CPALL 7-11 สามารถเข้ าร่วมโครงการรับเงินคืน (Cash Back) ได้ แบบไม่จํากัด
(จากเดิมที่กําหนดให้ มีไม่เกิน 20 สาขา หรือ 20 จุด โดยจะเปิ ดรับสมัครร้ านค้ าเข้ าร่วม 17-31 ม.ค. 2563
ASPS ว่ามาตรการดังกล่าวน่าจะสร้ าง Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุม่ ค้ าปลีก โดยเฉพาะบริ ษัทที่จะเข้ า
ร่วมได้ มากขึ ้น อาทิ 7-11
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จํานวนสาขาของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มค้ าปลีกที่ฝ่ายวิจยั ติดตาม
ิ ชอปใช
้
้
สาขาเขาร่
้ วม (ชม
เฟส
1‐3)
ราว 100
CPALL
HMPRO
20
ROBINS
14
BJC*
9
ILM
5
MAKRO
4
COM7
10
Central Mall
6
Power Buy
17
Supersport
9
Tops Supermarket
14
Family Mart*
10
สาขารวม**
108
*ไม่รวม Mini Big C
**ไม่รวม Mini Big C+Family Mart

้ ปี 2561 % ต่อสาขารวมเดิม สาขาเขาร่
้ วมทีเ่ พิ่มขึน
้ ตามเฟส 4
สาขารวม สิน
10,988
0.9%
10,888
90
22.2%
70
48
29.2%
34
208
4.3%
199
38
13.2%
33
117
3.4%
113
206
4.9%
196
23
26.1%
17
105
16.2%
88
192
4.7%
183
265
5.3%
251
1,008
1.0%
998
1,292
8.4%
1,184

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

อย่างไรก็ตามราคาหุ้นในกลุม่ ค้ าปลีกในช่วงที่ผ่านมาไม่ Outperform ตลาดมากนัก ถูกกดดันจาก 2
ประเด็นหลัก คือ
1. การประกาศปรับโครงสร้ างของกลุม่ CRC เพื่อเข้ า IPO มาแทน ROBINS (CRC ถือหุ้น 53.83%)
จึงอาจสร้ างแรงกดดันต่อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุม่
เพราะอาจเผชิญการปรับนํ ้าหนักลงทุนของผู้
ลงทุนสถาบัน
2. ประเด็น Tesco UK เตรี ยมเปิ ดประมูลซื ้อกิจการ Tesco ในไทยและมาเลเซีย ซึง่ ก่อนหน้ านี ้มี
รายชื่อกลุม่ CP (บริ ษัทแม่ CPALL) และ TCC (บริ ษัทแม่ BJC) ที่อาจสนใจร่วมประมูลอยู่ด้วย
จึงอาจสร้ างแรงกดดันทางการเงินต่อ CPALL และ BJC เพราะการซื ้อกิจการมีมลู ค่าสูงราว 2-3
แสนล้ านบาท แเละหากกําหนดให้ มีการระดมเงินเพิ่มจากหนี ้ทังจํ
้ านวน (หุ้นกู้ + เงินกู้ระยะยาว)
จะหนุนอัตราหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนทุน (Bond Covenant ทัง้ 2 บริ ษัท อยู่ที่ 2 เท่า) ให้ เพิ่มเป็ น 3.4
และ 3 เท่า จาก 1.2 และ 1.3 เท่า สูงกว่าเพดานสัญญาเงินกู้ แต่ภาพรวมฝ่ ายวิจยั ประเมินยังเป็ น
ประเด็นที่ต้องติดตาม ในเรื่ องราคา, กําหนดเวลา และผู้ที่เข้ าร่วมประมูลจริ งอีกครัง้
โดยรวมราคาหุ้นกลุม่ ฯปรับฐานต่อเนื่องดังกล่าว และการบริ โภคครัวเรื อนที่ยงั ซบเซา นํ ้าหนักการลงทุน
กลุม่ ค้ าปลีก “เท่าตลาด” ระยะสันเลื
้ อก ILM (FV@B21.3) จากปั จจุบนั ซื ้อขาย PER’63 เพียง 10.3 เท่า +
มีอานิสงส์มาตรการรัฐหนุน ระยะยาวเลือก CPALL (FV@B100) และ BJC (FV@B61) จากฐานธุรกิจที่
มัน่ คงสูง

รอลุ้น ... ประเด็นบวกปรับเพิ่มค่ารักษาประกันสังคมวันนี้
หลังจากมีการเลือ่ นพิจารณากรณีที่ รพ. ขอปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคม ที่ไม่มีการปรับเพิ่มขึ ้นมานานกว่า
2.5 ปี มาหลายครัง้ ล่าสุดวันนี ้สํานักงานประกันสังคมมีกําหนดที่จะพิจารณาปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคม
อีกครัง้ โดยฝ่ ายวิจยั ประเมินเนื่องจากไม่มีการปรับมานาน เชื่อว่ามีความเป็ นไปได้ ที่จะได้ รับการอนุมตั ิปรับ
ขึ ้นราว 8%-10% จากอัตราเดิม เทียบกับที่ รพ. ขอปรับเพิ่มขึ ้น 12% ซึง่ ถือเป็ นผลบวกต่อ รพ. ที่มีสดั ส่วน
รายได้ จากประกันสังคมสูง คือ BCH, CHG และ RJH ที่มีรายได้ จากบริ การดังกล่าว 33.2%, 31.7% และ
43.2% โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็ น Upside ที่ยงั ไม่รวมในประมาณการ โดยประเมินทุกๆ 1% ที่ปรับขึ ้น จะ
ช่วยเพิ่มกําไรสุทธิ BCH, CHG และ RJH ใกล้ เคียงกันที่ราว 1.8% และในกรณี Base Case ที่คาดจะมีการ
ปรับได้ ราว 8% จะช่วยเพิ่มกําไรทุกรายจากปั จจุบนั ราว 14% และเพิ่มมูลค่าพื ้นฐานทุกรายราว 5% ขณะที่
ปั จจัยดังกล่าวจะช่วยชดเชย Downside นอกประมาณการ จากผลกระทบที่ รพ.กลุม่ ดังกล่าว จะได้ รับเงิน
ค่ารักษากรณีโรคร้ ายแรง ไม่เต็มจํานวนที่อิงตามอัตรา Adj.Rw ละ 12,800 บาท ในช่วง 4Q62 ซึง่ หาก
ผลกระทบดังกล่าวบันทึกใน 4Q62 การปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคมจะยิ่งช่วยให้ กําไรปี 2563 เติบโตเด่นขึ ้น
โดยรวมในกลุม่ รพ.ฝ่ ายวิจยั ยังชื่นชอบหุ้นที่ได้ ประโยชน์กรณีดงั กล่าวสูง คือ BCH(FV@B21.1) และ
ประเมินเป็ นโอกาสลงทุนอีกครัง้ หลังหุ้นผ่านปรับฐานรับปั จจัยเสี่ยง Adj Rw ในปี 2562 ตํ่ากว่าคาดไปแล้ ว
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กลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ปรับตัวขึ้นมาเร็ว จนเริ่มเต็มมูลค่าทางพื้นฐาน
ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ชะลอตัว ทําให้ นกั ลงทุนมองหาหุ้นที่ปลอดภัย ดังนันหุ
้ ้ นในกลุม่ โรงไฟฟ้า
โดยเฉพาะกลุม่ โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ อาทิ GULF, GPSC, BGRIM, EGCO, RATCH ซึง่ ถือเป็ นหุ้น
Defensive มีรายได้ ที่คอ่ นข้ างมัน่ คงแน่นอนไม่ผนั ผวนตามภาวะเศรษฐกิจจึงได้ รับความสนใจลงทุนกัน
อย่างมากในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปั จจุบนั
จนทําให้ ราคาหุ้นโรงไฟฟ้าเกือบทุกตัวในกลุม่ เต็มมูลค่า
พื ้นฐานที่ฝ่ายวิจยั กําหนดไว้ ที่ได้ รวมมูลค่าทุกโครงการที่มีอยู่ในมือซึง่ มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าแน่นอนไป
หมดแล้ ว (แต่สําหรับโครงการลงทุนใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายังไม่มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้านัน้ จะถือเป็ น
Upside ยังไม่รวมไว้ ในประมาณการ) ซึง่ ถือว่าสอดคล้ องกับคําแนะนําของฝ่ ายวิจยั ASPS ที่แนะนําเข้ าซื ้อ
หุ้น BGRIM และ GPSC ในช่วงที่ผา่ นมา จนให้ ผลตอบแทนในระดับที่ดี
ดังนันในส่
้ วนของคําแนะนําลงทุน ในช่วงสันหากนั
้
กลงทุนมีห้ นุ อยูแ่ ล้ วอาจจะถือไปก่อนแล้ วรอหาจังหวะ
ขายทํากําไร แต่หากนักลงทุนทีย่ งั ไม่มีห้ นุ แนะนําให้ รอราคาหุ้นปรับฐานแล้ วค่อยเข้ าลงทุนจะปลอดภัยกว่า
โดยยังเลือก GPSC และ BGRIM เป็ นหุ้นน่าลงทุนระยะยาว
Valuation หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
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หนึ่งในทางเลือกลงทุนที่ดียังคงเป็นหุ้นปันผลเด่น ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ปั จจัยภายนอกมีแนวโน้ มผ่อนคลายลง ทังจากการรอเซ็
้
นสัญญายุตขิ ้ อพิพาททางการค้ าเฟส 1 รวมถึง
สหรัฐได้ ถอดจีนออกจากรายชื่อประเทศแซกแทรงค่าเงิน ถือเป็ น Sentiment ที่ดีตอ่ ตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม
ตลาดหุ้นไทยอาจถูกจํากัดการปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากภาพรวมเงินบาทที่มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ซึง่ มักจะส่งผลให้
Fund Flow มีโอกาสชะลอการไหลเข้ าตลาดหุ้นในระยะถัดมา ทําให้ SET Index ยังมีโอกาสขาดแรง
ขับเคลือ่ นจากส่วนนี ้อยุ่ ดังนันกลยุ
้
ทธ์ยงั ต้ องพิถีพิถนั ในการเลือกหุ้น หนึง่ ในทางเลือกลงทุนที่ดียงั คงเป็ น
หุ้นปั นผลเด่น ที่มปี ั จจัยบวกเฉพาะตัว โดยฝ่ ายวิจยั ทําการคัดเลือกหุ้นปั นผลเด่นที่น่าสนใจลงทุนทังหมด
้
6
บริ ษัทดังนี ้
Valuation หุ้นเด่ นในพอร์ ตจําลองของ ASPS
Company Sector

Last Price
FairValue Upside PER20F Div Yield 19F (%)
(13/01/2020)

PSH

PROP

15.20

18.50

21.7%

6.57

8.01

LH

PROP

10.30

12.00

16.5%

15.09

7.28

MCS

STEEL

9.85

14.20

43.1%

7.61

6.10

PYLON

CONS

5.10

7.35

44.1%

12.46

4.86

PTT

ENERG

46.50

56.00

20.4%

13.19

4.30

EASTW

ENERG

11.60

14.00

20.7%

16.82

3.59
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หุ้นที่กล่าวมาข้ างต้ นเชื่อว่าจะ Outperform ตลาดได้ ดีในสภาวะปั จจุบนั และจากสถิตใิ นอดีต พบว่า ช่วง
ต้ นปี หุ้นปั นผลเด่นมักจะปรับตัวเพิม่ ขึ ้นได้ ดีเสมอ ก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD ราว 2 เดือน ให้ ผลตอบแทนสูง
เฉลี่ยราว 8% และมีโอกาสให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกสูงถึง 80% โดยหุ้นทัง 6 บริ ษัท ปั จจุบนั ยังถูกคัดอยู่ใน
พอร์ ตจําลองของฝ่ ายวิจัย ASPS เช่ นกัน
ในปี 2563 เริ่มต้ นมาได้ 2 สัปดาห์ พอร์ ตจําลองของฝ่ ายวิจัย ASPS ทําผลตอบแทนได้ ถงึ
3.21%(ytd) (หักค่ านายหน้ าซื้อขายได้ ผลตอบแทนราว 3.1%) ชนะกองทุนรวมหุ้นไทยทั้งประเทศ
กว่ า 330 กองทุน และชนะ SET Index ทีใ่ ห้ ผลตอบแทน 0.40%(ytd)
เปรี ยบเทียบผลตอบแทน(ytd) ของกองทุนในประเทศไทย กับ SET Index (ytd)

*หมายเหตุ หากหักค่าธรรมเนียมแล้ว ผลตอบแทน(ytd) ของ ASPS Portfolio อยู่ที่ 3.1%
ทีม่ า Morningstar, ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ส่วนวันนี ้Top Picks เลือก PSH, PYLON และ MCS โดยมีการปรับพอร์ ตจําลอง ขออนุญาติปรับ MAJOR
ออกจากพอร์ ต 10% แล้ วนําหุ้นปั นผลเด่นตัวใหม่อย่าง MCS เข้ ามาแทน ด้ วยนํ ้าหนักที่เท่ากัน โดยมี
ปั จจัยพื ้นฐานที่นา่ สนใจดังนี ้
MCS หลังจาก คร.ไนยวน ชิ เข้ ารับตําแน่ง CEO บริ ษัทคว้ างานใหม่ตอ่ เนื่องรวม 7 โครงการ นํ ้าหนักส่งออก
1.35 แสนตัน ระยะสัน้ 4Q62 ทยอยส่งออกญี่ปนสู
ุ่ งราว 1-1.3 หมื่นตัน โดยมี Hilight คืองานใหญ่โครงการ
Toranomon ซึง่ ราคาขายสูงกว่าโครงการอื่นราว 10-20% (เริ่ มส่งไตรมาสแรก) กําไรคาด 4Q62 เติบโต YoY
หนุนกําไรปี 2562 เติบโต 31.7% YoY ด้ านปี 2563 แนวโน้ มกําไรยังดีตอ่ เนื่อง โดยมีแรงส่งจากโครงการ
Shibuya และโครงการอื่นๆ ขณะทีโ่ ครงการ High Margin อย่างเช่นโครงการ Azabudai และ Toranomon
จะเป็ นแรงผลักดันกําไรที่สําคัญตลอดทังปี
้ 2563 หนุนกําไรเติบโต 17.9%YoY ราคาหุ้นปั จจุบนั มี
Downside จํากัด และ Upside เปิ ดกว้ างจาก FV’63 อยู่ที่ 14.20 อิง PER 11x คาดหวัง Dividend Yield 56% ต่อปี ขณะที่ PER ปี 2563 ซื ้อ-ขาย ตํ่าเพียง 7.6x จึงเป็ นโอกาสซื ้อสะสมช่วงนี ้
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