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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

ประเมินว่า SET Index น่าจะยังต้องเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ต่อไป เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ที่เข้ามามี
อิทธิพลในการขับเคลื่อน กลยุทธ์การลงทุนยังเน้นการทํา Selective Buy โดยวันนี้ฝ่ายวิจัยแนะนําให้
ปรับพอร์ตโดยจัดสรรเงิน 5% (มาจากการลดน้ําหนักหุ้น LH จาก 15% เหลือ 10%) เข้าเก็งกําไรใน
KSL ซึ่งได้ประโยชน์จากราคาน้ําตาลที่สูงขึ้น Top Picks เลือก KSL (FV@B 2.60), MCS (FV@B
14.20) และ PYLON (FV@B 7.35)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนตลอดวัน โดยมีพฒ
ั นาการเชิงบวกเรื่ อง การค้ าระหว่างสหรัฐฯ-จีน แต่
อย่างไรก็ตามยังต้ องติดตามถึงรายละเอียดของข้ อตกลงทางการค้ าที่คาดว่าจะเปิ ดเผยหลังจากการเซ็น
สัญญาในวันพรุ่งนี ้ จึงทําให้ ปรับตัวขึ ้นเล็กน้ อยเพียง 0.74 จุด(+0.05%)และปิ ดที่ระดับ 1586.90 จุด โดยมี
มูลค่าการซื ้อขาย 6.03 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ค้ าปลีกได้ แก่ CPALL(+1.74%)
RS(+2.50%) ILM(+2.11%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(+1.00%) BEM(+0.88%) แต่โดนแรงกดดันจากกลุม่ ธ.พ.
อย่าง KBANK(-2.21%) SCB(-0.87%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น PTT(-1.08%) TOP(-4.67%) และ
TRUE(-1.90%) เป็ นต้ น
ปั จจัยแวดล้ อมทางพื ้นฐานที่จะมีผลต่อ SET Index วันนี ้ ส่วนใหญ่ยงั เป็ นเรื่องเดิมที่เป็ นการติดตามความ
คืบหน้ า ได้ แก่เรื่ อง การลงนามการค้ า สหรัฐฯ-จีน ทีจ่ ะเกิดขึ ้นวันนี ้ ซึง่ ฝ่ ายวิจยั เห็นว่าได้ ถกู สะท้ อนเข้ าไปใน
ราคาหุ้นหมดแล้ ว ส่วนแรงขับเคลือ่ นด้ าน Fund Flow ก็ไม่น่าจะมีเม็ดเงินใหม่ๆ ไหลเข้ ามา เฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาวะที่ความเสี่ยงต่ออัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) อยู่ในระดับสูง จึงคาดว่า SET Index ยังน่าจะ
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ โดยที่เม็ดเงินลงทุนทีม่ ีอยู่น่าจะถูกสลับไปยังกลุม่ ที่มีกระแสเชิงบวกหนุน ซึง่ ที่
ชัดเจนทึส่ ดุ ในขณะนี ้เป็ นเรื่ องการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยหลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ผ่าน
การพิจารณาในชันของสภาผู
้
้ แทนราษฎร์ และคาดว่าจะเริ่ มเดินหน้ าเบิกจ่ายได้ ช่วงเดือน ก.พ.2563 พบว่า
ได้ มีการกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเชิงรุกเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบจ่ายลงทุนภาครัฐ ทําให้
เกิดความคาดหวังว่าน่าจะเห็นการผลักดันโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ออกมาสูร่ ะบบ
อันจะเป็ นผลดีตอ่ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้ าง ซึง่ ก่อนหน้ านี ้อยู่ในภาวะซบเซาเนื่องจากไม่มีโครงการ
ก่อสร้ างขนาดใหญ่เข้ ามาสูร่ ะบบ ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนฝ่ ายวิจยั จึงได้ เลือกหุ้นในกลุม่ ดังกล่าวเข้ าไว้ ใน
พอร์ ตการลงทุน ซึง่ ได้ แก่ PYLON ซึง่ กําไรงวด 4Q62 ต่อเนื่อง 1Q63 จะขึ ้นทําจุดสูงสุดต่อเนื่อง ส่วนนัก
ลงทุนที่ชอบหุ้นรับเหมาฯ ขนาดใหญ่ CK ก็น่าจะเป็ นตัวเลือกที่ดี สําหรับโครงการ ชิมช้ อปใช้ เฟส 4 วานนี ้
ยังไม่มีข้อสรุปออกมาจากที่ประชุม ครม. ทําให้ Sentiment การลงทุนในหุ้นกลุม่ ค้ าปลีกอาจขาดตอนลงไป
ชัว่ คราว แต่เชื่อว่าน่าจะสามารถกลับมาได้ ในที่สดุ กลยุทธ์การลงทุนในวันนี ้ ฝ่ ายวิจยั มีการพิจารณาปรับ
พอร์ ต โดยจัดสรรเงิน 5% ของพอร์ ตการลงทุนเข้ าเก็งกําไรใน KSL จากกรณีที่ราคานํ ้าตาลในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ ้น ทังนี
้ ้เม็ดเงินที่ได้ มาจากการลดนํ ้าหนักการลงทุนใน LH จากที่มีอยู่ 15% เหลือ 10% หุ้น Top
Picks วันนี ้เลือก KSL, MCS และ PYLON

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,586.90
0.74
60,303

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-843.27
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
14.67
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-1,486.17
นักลงทุนรายย่อย
2,314.77
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ปลดล็อค Trade war เฟส 1วันนี้
ต่างประเทศวันนี ้ตลาดให้ นํ ้าหนักกําหนดการลงนามเซ็นสัญญาข้ อตกลงการค้ าระหว่างสหรัฐ-จีนเฟส 1
(Trade Deal Phase 1) ที่กรุง Washington DC ในวันนี ้เวลา 11.30 ตามเวลาสหรัฐ หรื อราว 23.30 น. ตาม
เวลาไทย รายละเอียดของ Trade Deal Phase 1 เน้ นไปที่การค้ าของทัง้ 2 ประเทศ คือ
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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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ฝั่ งสหรั ฐ
1.เลื่อนการขึ ้นภาษีนําเข้ าสินค้ ากับจีนในรอบที่ 4.2(รอบสุดท้ าย) วงเงิน 1.6 แสนล้ านเหรี ยญอัตราภาษี
15% (เดิมจะมีกําหนดขึ ้นภาษีในวันที่ 15 ธ.ค. 2562) ออกไปอย่างไม่มีกําหนด
2.ลดอัตราภาษีนําเข้ าจีนในรอบที่ 4.1 วงเงิน 1.1 แสนล้ านเหรี ยญ ลงครึ่งหนึง่ ส่งผลให้ อตั ราภาษีเหลือ
7.5% (เดิมเก็บ 15%) แต่การขึ ้นภาษีในรอบ 1-3 วงเงินรวม 2.5 แสนล้ านเหรี ยญ ยังคงที่ 25% ตามเดิม
ฝั่ งจีน
กลับมานําเข้ าสินค้ าจากสหรัฐในวงเงินไม่ตํ่ากว่า 2 แสนล้ านเหรี ยญในเวลา 2 ปี และกลับมานําเข้ าสินค้ า
เกษตรจากสหรัฐ ราว 5 หมื่นล้ านเหรี ยญ
สงครามการค้ าระหว่ างสหรั ฐกับจีน

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

ASPS ประเมินว่าตลาดหุ้นโลกได้ ตอบรับข่าวบวก Trade Deal Phase 1 ไปมากแล้ ว มีโอกาสถูก Take
profit ได้ หากไม่มีพฒ
ั นาการเชิงบวกในอนาคตใหม่ๆ อาทิ แนวโน้ ม Trade Deal Phase 2 ต้ องมีแนวโน้ ม
ดีขึ ้น (ตลาดคาดเฟส 2 จะเริ่ มเจรจาทันที) อย่างไรก็ตามมีประเด็นลบ จากฝั่ งสหรัฐ ล่าสุด Bloomberg
รายงานว่า สหรัฐจะยังไม่ยกเลิกภาษีนําสินค้ าที่ขึ ้นจากจีน(ในรอบที่ 1-3) จนกว่าจะการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐจะเสร็จสิ ้น ในช่วงเดือน พ.ย. 2563 ทําให้ ตลาดยังคงมุมมองว่า Trade war มีโอกาส
ยืดเยื ้อต่อไปอนาคต

รัฐเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ หนุนหุ้นรับเหมา
ผลการประชุม ครม. เมื่อวานนี ้ตลาดอาจจะผิดหวังทีร่ ัฐยังไม่อนุมตั ิมาตรการกระตุ้นการบริ โภค “ชิมช็อปใช้
เฟส 4” คือ เพิ่มให้ ผ้ ปู ระกอบการ Modern Trade อาทิ ร้ านสะดวกซื ้อ Familymart, BigC และ CPALL
7-11 สามารถเข้ าร่วมโครงการได้ แบบไม่จํากัด (จากเดิมที่กําหนดให้ มีไม่เกิน 20 สาขา หรื อ 20 จุด) แต่คาด
จะเข้ า ครม.ในสัปดาห์ถดั ไป
อย่างไรก็ตาม ครม. ได้ มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้ านล้ าน
บาท คือ ตังเป
้ ้ าหมายชัดเจนจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณราว 54% ของงบรายจ่ายรวมทังหมด
้
ณ. สิ ้น
2Q63 (หรื อ สิ ้น มี.ค.63) คาดจะมีเม็ดเงินงบประมาณลงสูร่ ะบบเศรษฐกิจราว 1 ล้ านล้ านบาท(ราว 6.6%
ของ GDP) แบ่งเป็ น งบรายจ่ายประจํา อาทิ เงินเดือนข้ าราชการ ราว 7.7 แสนล้ านบาท และงบรายจ่าย
ลงทุน โครงการลงทุนต่างๆวงเงิน 2.2 แสนล้ านบาท

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
ที่สําคัญ คือ ทันทีหลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 มีผลบังคับใช้ (ปั จจุบนั พรบ.งบประมาณอยู่ในขัน้ 20
ม.ค.วุฒิสภาจะพิจารณา ASPS คาดไม่น่ามีอปุ สรรคคือ ผ่านได้ และคาดจะเริ่ มเบิกจ่ายงบปี 2563 เดือน
ก.พ.63) โดยรัฐตังเป
้ ้ า สิ ้น 4Q63(ก.ย.63) คาดจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจําครบ 100% และงบรายจ่าย
ลงทุน 100%
โดย ASPS ให้ นํ ้าหนักไปที่การเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ซึง่ มีวงเงินราว 6.5 แสนล้ านบาท คาด
ระยะเวลาในปี นี ้จํากัด ทําให้ มีเวลาเบิกจ่ายเพียง 8 เดือน (เฉลี่ยเดือนละ 8.1 หมื่นล้ านบาท) น่าจะเร่งให้ มี
การเร่งรัดการลงทุนขนาดใหญ่ ตามแผนการลงทุนในปี 2563 มี 44 โครงการลงทุนคมนาคม วงเงินรวม
1.94 ล้ านล้ านบาท (ดังตาราง) เชื่อว่าจะหนุนการเก็งกําไรต่อหุ้นกลุม่ รับเหมาฯ อาทิ PYLON, CK, STEC
โครงการลงทุนในปี 2563

TOT ควบรวม CAT ไม่มีผลที่มีนัยฯต่ออุตสาหกรรม
ประเด็นสําคัญต่อกลุม่ สือ่ สาร คือ ครม. ได้ อนุมตั ิแผนควบรวมระหว่าง TOT และ CAT "บริ ษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ (National Telecom) โดยให้ ดําเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทังหมด
้
ASPS ประเมินไม่สร้ างผลที่มีนยั ฯต่ออุตสาหกรรม เนื่องจากปั จจุบนั ทัง้ 2 รายถือเป็ นผู้ให้ บริ การรายเล็ก
และแทบไม่มีบทบาทการแข่งขันในอุตสาหกรรม ขณะที่บทบาทต่อการประมูลคลื่น 5G ก.พ. นี ้ (กสทช.
จัดประมูลพร้ อมกัน 4 คลื่น คือ 700 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz) ประเมินจํากัด เนื่องจาก
ทัง้ 2 รายน่าจะร่วมประมูลคลื่นไปเพื่อให้ บริ การสาธารณะ ซึง่ น่าจะมุง่ เป้าที่คลื่น 700 MHz ที่ตอบโจทย์
เรื่ องความครอบคลุม ส่งผลให้ ไม่แข่งขันกับเอกชนโดยตรง ทังเรื
้ ่ องลูกค้ าเป้าหมายและคลื่นที่สนใจ ทังนี
้ ้
ประเมินบทบาทระยะยาวของบริ ษัทควบรวมขึ ้นใหม่ จึงน่าจะอยู่ที่การให้ บริ การสาธารณะ และการเป็ นผู้ที่
ให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานเช่นปั จจุบนั ที่ให้ เอกชนเช่าใช้ สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานเดิมที่ยงั ใช้ งาน
ระยะยาวได้ โดยเฉพาะเสาโทรคมนาคม ซึง่ หากมองโลกในแง่ดีที่การดําเนินงานอยู่ภายใต้ บริ ษัทเดียว ก็มี
โอกาสเกิดการใช้ งานโครงข่ายร่วมในอุตสาหกรรมระยะถัดไปง่ายขึ ้น
และนําไปสูก่ ารลดภาระต้ นทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ปัจจุบนั เอกชนต่างฝ่ ายต่างใช้
ในส่วนของการประมูล 5G ยังคงมุมมองคาดว่าเอกชนสนใจที่คลื่น 2600 MHz และ 26 GHz ที่ราคา
สมเหตุสมผล เป็ นคลื่นที่ยงั ไม่มีและให้ บริ การ 5G ได้ เป็ นหลัก ซึง่ ด้ วยจํานวนใบอนุญาตที่มีถึง 19 และ 27
ใบ ตามลําดับ จึงยังคงมุมมองราคาประมูลและต้ นทุนคลื่น 5G ไม่สงู คือ คาดต้ นทุนคลื่น 5G จะประเมิน
ต้ นทุนราวปี ละ 2.0 พันล้ านบาท ซึง่ รวมทังคลื
้ ่น 700 MHz ส่วนที่จดั สรรไปแล้ วและคลื่นใหม่ดงั กล่าว โดย
700 MHz อยู่ในประมาณการแล้ ว เหลือส่วนที่ยงั ไม่รวมราว 1.0 พันล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ASPS ยัง
ประเมินว่าเป็ นความเสี่ยงกดดันกําไรกลุม่ 1-2 ปี ข้ างหน้ าเติบโตตํ่า เพราะปริ มาณธุรกิจ 5G ยังมีน้อยและ
ยังต้ องใช้ เวลา สร้ างความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการที่มฐี านกําไรไม่สงู คือ DTAC(ราวปี ละ 5.9 พันล้ านบาท)
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และ TRUE (ราวปี ละ 1.1 พันล้ านบาท) แต่กระทบ ADVANC ที่มีฐานกําไรสูง (ราวปี ละ 3.2 หมื่นล้ านบาท)
จํากัด ดังนันการลงทุ
้
นในหุ้นกลุม่ สื่อสารยังให้ ลงทุนเพียง “เท่าตลาด” Top Picks เลือก
ADVANC(FV@B270) ที่กระทบจํากัด และยังมีความสามารถจ่ายเงินปั นผลต่อเนื่อง แม้ แบกรับต้ นทุนคลื่น
ใหม่ 5G

ขึ้นค่าหัวประกันสังคม ... หนุนกลุ่มรพ.คึกคัก …ชอบ BCH THG
วานนี ้สํานักงานประกันสังคม (SSO) ประกาศเพิ่มงบฯค่ารักษาพยาบาลต่อคน เฉลีย่ 9.7% มีผลย้ อนหลัง
ตังแต่
้ 1 ม.ค.63 ตามคาด แบ่งเป็ น 1) ค่ารักษาในส่วนเหมาจ่ายต่อคน ปรับขึ ้น 9.3%, 2) 26 โรคเรื อ้ รัง ปรับ
ขึ ้น 1.3% และ 3) ปรับเพิ่มงบประมาณรวมในส่วนของผู้ป่วยโรคที่มีภาระค่าใช้ จ่ายสูง (RW>2) เพิ่มขึ ้นจาก
เดิม 16.6% โดยแม้ ยงั ได้ รับเงิน 12,800 บาทต่อ RW (RW คือ ระดับความรุนแรงของโรค) แต่งบประมาณ
รวมที่สงู ขึ ้นจะทําให้ ประกันสังคมสามารถจ่ายเงินส่วนนี ้ได้ เต็มจํานวน ลดความเสี่ยง รพ.จะต้ องกลับรายได้
ในส่วนนี ้ออกเหมือนช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นสําหรับงวด 4Q62 ฝ่ ายวิจยั ยังไม่รวมใน
ประมาณการ และทําการรวมผลกระทบส่วนดังกล่าวพร้ อมกับการปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคมตามอัตรา
ใหม่ โดยใช้ หลักอนุรักษ์ นิยมปรับเพิ่มขึ ้น 5% เพราะโครงสร้ างอัตราใหม่ยงั ขาดความชัดเจนอีกส่วน คือ
ค่าบริ การที่จ่ายตามการร้ องเรี ยนและการจําหน่ายผู้ป่วยเฉลีย่ หัวละ 120 บาท
เนื่องจากมี CHG รายเดียวที่มีความชัดเจนว่าจะบันทึกผลกระทบ Adj Rw. ไว้ ในปี 2562 ภายใต้ สมมติฐาน
จึงปรับลดกําไรปี 2562 ของ CHG ลง 3.3% แต่กําไรตังแต่
้ ปี 2563 ที่ได้ ผลบวกค่าหัวอัตราใหม่จะเพิ่มขึ ้น
เฉลี่ยปี ละ 7.5% ด้ วยฐานที่ตํ่าลงในปี 2562 จึงคาดหนุนกําไรปี 2563 เติบโตเด่น 26.7% ส่วน BCH และ
RJH เนื่องจากยังไม่ชดั เจน จึงกําหนดบันทึกผลกระทบ Adj Rw. ในปี 2563 ทําให้ กําไรปี 2563 อาจจะ
เพิ่มขึ ้นไม่มากจากเดิม 4.5% และ 3% ตามลําดับ ส่วนกําไรตังแต่
้ ปี 2564 จะเพิ่มขึ ้นจากเดิมเฉลี่ย 7.5%
และ 9.1% และจะได้ กําไรปี 2563 เติบโตดีกว่าปี ปกติที่ 12% และ 14.8% ขณะที่มลู ค่าพื ้นฐาน BCH, CHG
และ RJH ภายใต้ สมมติฐานใหม่ จะเพิ่มมาอยู่ที่ 22.1, 2.98 และ 34.6 บาท ยังมี Upside เปิ ดกว้ าง จึง
แนะนํา ซื ้อ ทังหมด
้
แต่ Top Picks ยังเลือก BCH และ CHG ผู้ที่กําไรปี 2563 จะเติบโตสูง จากปั จจัยหนุน
อีกส่วน คือ การเข้ าสูจ่ ดุ คุ้มทุนของ รพ. ใหม่ๆ รวมถึง BDMS ที่เป็ น รพ. ที่มีความมัน่ คงมากสุด

กลุ่มธนาคารฯ รายงานงบตัวแรก TISCO กําไรปี 2562 ใกล้เคียงคาด
เข้ าสูฤ่ ดูกาลประกาศงบการเงินประจําปี 2562 ของกลุม่ ธ.พ. อีกครัง้ เปิ ดตัวด้ วย TISCO รายงานกําไร
สุทธิ 4Q62 เท่ ากับ 1,865 ล้ านบาท ทรงตัวจากงวดก่ อน (+8% yoy) แม้ คา่ ใช้ จ่ายดําเนินงานเร่งตัวขึ ้น
3% qoq ตามปั จจัยฤดูกาล โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายการตลาด รวมทัง้ Credit Cost สูงขึ ้นมาที่ 0.55% จาก
0.21% ในงวดก่อน แต่ทดแทนได้ กบั รายได้ จากการดําเนินงานสูงขึ ้น 5% qoq มาที่ 5,033 ล้ านบาท หนุน
ด้ วยรายได้ คา่ ธรรมเนียมฯ (สัดส่วนราว 37% ของรายได้ จากการดําเนินงาน) สูงขึ ้น 24% qoq มาจาก
incentive fees กองทุนรวม ซึง่ เดิมทยอยบันทึกทุกเดือน เป็ นบันทึกปี ละครัง้ ตาม TFRS 15 ชดเชยรายได้
ดอกเบี ้ยรับสุทธิ (สัดส่วน 61% ของรายได้ จากการดําเนินงาน) อ่อนตัวราว 1.3% qoq เหตุเพราะ NIM
ลดลงมาที่ 4.21% จาก 4.29% ในงวดก่อน จาก Yield On Loan ที่ลดลง
ด้ านสินเชื่อสุทธิ ณ สิ ้นงวด 4Q62 ขยายตัวราว 1% qoq มาที่ 242,963 ล้ านบาท (+ 1% yoy) ขับเคลือ่ น
ด้ วยสินเชื่อธุรกิจ (สัดส่วน 15% ของพอร์ ตสินเชื่อธนาคาร) และสินเชื่อ SME (สัดส่วน 5%) เติบโต 5% และ
11% qoq ตามลําดับ ชดเชยสินเชื่อรายย่อย (สัดส่วน 80%) ติดลบ 0.4% qoq จากทังสิ
้ นเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
(สัดส่วน 57% ของพอร์ ตสินเชื่อ), สินเชื่อที่อยู่อาศัย (สัดส่วน 6%) ยกเว้ นสินเชื่อจํานําทะเบียน (สัดส่วน
15%) เพิ่ม 4% qoq แรงส่งจากการขยายสาขา “สมหวัง เงินสัง่ ได้ ” มาอยู่ที่ 287 สาขา จาก 279 ณ สิ ้นงวด
ก่อน (สิ ้นปี 2561 ที่ 238 สาขา) ส่วนกําไรสุทธิปี 2562 ใกล้ เคียงคาด เท่ากับ 7,270 ล้ านบาท เพิ่ม 4% yoy
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ขณะที่คณ
ุ ภาพสินทรัพย์สดั ส่วน NPL ณ สิ ้นงวด 4Q62 ลงมาที่ 2.4% จาก 2.77% ณ สิ ้นงวดก่อน ส่วนเงิน
สํารอง ณ 31 ธ.ค. 62 อยู่ที่ 10,314 ล้ านบาท คิดเป็ น Coverage Ratio ราว 176.6% ซึง่ TISCO คาดการณ์
ว่าสํารองดังกล่าวเพียงพอตาม TFRS 9 ที่ธนาคารฯ จะต้ องมีสํารองราว 8,000 – 8,500 ล้ านบาท จึงคาดมี
สํารองส่วนเกิน (Excess Reserve) ราว 2,000 ล้ านบาท ซึง่ จะทยอยรับรู้ในงบกําไรขาดทุนราว 400 ล้ าน
บาท/ปี (ตามวิธีเส้ นตรง 5 ปี )
ขณะทีแ่ นวโน้ มกําไรปี 2563 คาดไว้ 8,132 ล้ านบาท ขยายตัว 12% yoy ถือว่ าท้ าทายสภาวะเศรฐกิจ
ปั จจุบันยังมีหลายปั จจัยเสี่ยง ทําให้ สมมติฐาน Loan Growth ทีอ่ าจสูงเกินไป หลังสินเชื่อสุทธิในปี
2562 เติบโตตํา่ กว่ าทีค่ าดการณ์ ไว้ ภายใต้ ประมาณการเดิมได้ FV ที่ 91

BAM มีโอกาสถูก Dilute หลังหมด Greenshoes
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ได้ เสนอขายหุ้น IPO จํานวน 1,765 ล้ านหุ้น แบ่งเป็ น 1) หุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 280 ล้ านหุ้น 2)หุ้นสาหุ้นสามัญเดิมจํานวนไม่เกิน 1,255 ล้ านหุ้น และ 3) การ
จัดสรรหุ้นส่วนเกินจํานวน 230 ล้ านหุ้น โดย บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จํากัด ในฐานะผู้จดั หาหุ้นส่วนเกิน ที่
ได้ ยืมหุ้นจํานวนดังกล่าวจากกองทุนฟื น้ ฟูฯ เพื่อส่งมอบให้ แก่ผ้ จู องซื ้อโดยผู้จดั หาหุ้นส่วนเกินจะดําเนินการ
จัดหาหุ้นจํานวนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันทีเ่ ริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นวันแรก โดน
วานนี ้ (14 ม.ค. 62) BAM ได้ แจ้ งต่อตลาดถึงความคืบหน้ าในการรจัดหาหุ้นส่วนเกินดังกล่าว โดยในช่วงที่
ผ่านมาผู้จดั หาหุ้นส่วนเกินได้ เข้ าซื ้อหุ้นของ BAM ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 12.96 ล้ านหุ้น และได้ แจ้ ง
ความประสงค์มายัง BAM เพื่อใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก BAM จํานวน 217.04 ล้ านหุ้น ในราคาใช้
สิทธิห้ นุ ละ 17.50 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 3,798.24 ล้ านบาท เพือ่ ส่งมอบคืนให้ แก่กองทุนฟื น้ ฟูฯ โดย
หลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทําให้ จํานวนหุ้นทังหมดของ
้
BAM เพิ่มขึ ้นเป็ น 3,232.04 ล้ านหุ้น จากเดิมที่
3,015 ล้ านหุ้น โดยฝ่ ายวิจยั คาดว่าจะทําให้ เกิด Fully Dilute ต่อ EPS ของ BAM ราว 6.7% และ Dilute ต่อ
ราคาหุ้นราว 0.40 บาท หรือ 1.6%
ทังนี
้ ้ในช่วงที่ผ่านมา BAM ได้ รับความสนใจจากนักลงทุนเป็ นอย่างมากจากปั จจัยสนับสนุน คือ 1) แม้ ราคา
หุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง 30% จากราคา IPO มาอยู่ที่ 22.8 บาทในปั จจุบนั แต่มี PER เพียง 10.14 เท่า
(อิงกําไร 4 ไตรมาสย้ อนหลัง) ยังตํา่ กว่า PER ของหุ้นในกลุม่ เดียวกันอย่าง JMT และ CHAYO ที่ 23.9 เท่า
และ 24.6 เท่า ตามลําดับ 2) ความกังวลเรื่ องคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ สร้ างมุมมองเชิง
บวกต่อการรับซื ้อหนี ้ของ BAM เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
ขณะที่ฝ่ายวิจยั ASPS อยู่ระหว่างทําการศึกษา พร้ อมกับติดตามข้ อมูลจากทางบริษัทเกี่ยวกับแผนการ
ดําเนินงานในอนาคต แต่เบื ้องต้ นหากดูข้อมูลจาก Consensus ของตลาด มีมลู ค่าพื ้นฐานต่อหุ้น 19 – 22.8
บาท

ราคาน้ําตาลทํา New High ในรอบ 2 ปี จากภาวะขาดแคลน ชอบ KSL
ราคานํ ้าตาลโลกทําจุดสูงสุดในรอบ 2 ปี ปรับเพิ่มขึ ้นราว 30% ในช่วง 4 เดือน มาอยูท่ ี่ 14.1 เซ็นต์/ปอนด์
สาเหตุหลักจากปั ญหาภัยแล้ วในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศอินเดียและไทย (ผู้ผลิตนํ ้าตาลรายใหญ่
อันดับ 1 และ 4 ของโลก) กดดันภาพรวมอุตสาหกรรมนํ ้าตาลโลกพลิกกลับมาขาดดุลเป็ นครัง้ แรกในรอบ 2
ปี ราคานํ ้าตาลดิบโลกที่ดีดตัวขึ ้นมาแรง ถือเป็ น Sentiment ที่ดี ต่อหุ้นที่ผลิตและจําหน่ายนํ ้าตาล อย่าง
KSL โดยฝ่ ายวิจยั ฯ ได้ มีการปรับเพิ่มประมาณการกําไรสุทธิปี 2562/63-64 ขึ ้น 9.2% และ 11.0%
ตามลําดับ ขณะที่ภาพรวมธุรกิจของ BBGI (บ. ร่วมของ KSL ที่ถือหุ้น 40%) จะฟื น้ ตัวชัดเจนในปี 2563
จากแนวโน้ มราคาขายเอทานอลและนํ ้ามันปาล์มดิบปรับสูงขึ ้นเช่นกัน โดยราคาหุ้น ณ ปั จจุบนั มี upside
กว่า 15% พร้ อมคาดหวังเงินปั นผลสมํ่าเสมอกว่า 3%ต่อปี จึงเป็ นโอกาสทยอยลงทุน
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