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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

Bond Yield ของไทยที่ปรับตัวลดลงจนต่ํากว่า 1.25% สําหรับพันธบัตรอายุไม่เกิน 5 ปี สะท้อนระดับ
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจที่ต่ํา รวมถึงโอกาสที่ดอกเบี้ยอาจปรับลดลง ทําให้ตลาดหุ้นไทยยังต้องอยู่ใน
ภาวะที่ขาดแรงหนุนจากเม็ดเงินใหม่ๆ คาด SET Index ไม่ผ่าน 1600 จุด วันนี้แนะนําปรับพอร์ต โดย
ขายทํากําไร KSL และ ROBINS อย่างละ 5% แล้วนําเงินเข้าลงทุนใน STA Top Pick เลือก CPF (FV@B
35), MCS (FV@B 14.20) และ STA(FV@B12)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวัน จากการลงนามในข้ อตกลงการค้ าเฟสที่ 1 ระหว่างสหรัฐฯจีน เกิดขึ ้นตามช่วงเวลาที่กําหนด จึงทําให้ ตลาดฯปรับตัวขึ ้นกว่า 14.82 จุด หรื อ +0.94% และปิ ดที่ระดับ
1595.87 จุด โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.12 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่
GPSC(+4.08%) GULF(+3.40%) PTT(+1.10%) PTTEP(+0.38%) กลุม่ ธ.พ.เช่น KBANK(+4.94%)
SCB(+3.51%) BBL(+1.64%) และกลุม่ ค้ าปลีกอย่าง CPALL(+3.48%) DOHOME(+3.35%)
HMPRO(+1.27%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น CPN(+4.47%) และ CPF(+2.54%) เป็ นต้ น
ความต่างของตลาดการเงินใน 2 ขัว่ โลกต่างกันชัดเจน โดยในฝั่ งของ สหรัฐฯ พบว่า Bond Yield และ ดัชนี
ราคาหุ้น ปรับตัวสูงขึ ้น สะท้ อนภาพความเชื่อมัน่ ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายทีอ่ าจจะกล่าวได้ วา่ จบขาลงในรอบนี ้ ส่วนอีกฝั่ งหนึง่ ของโลกคือ ตลาดการเงินไทย พบว่าอยู่ใน
ฐานะที่ตรงข้ ามกล่าวคือ Bond Yield ยังคงปรับตัวลดลง จนปั จจุบนั Bond Yield 1 – 5 ปี อยู่ในระดับทีต่ ํ่า
กว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.25% สะท้ อนถึงระดับความเชื่อมัน่ ในภาพรวมเศรษกิจที่อยู่ระดับตํ่า รวมถึง
ทิศทางอัตราดอกเบี ้ยที่ยงั มีโอกาสปรับลดลง ส่งผลให้ ทิศทางของเม็ดเงินลงทุนหลักไหลเข้ าพันธบัตร ตลาด
หุ้นไทยจึงอยู่ในภาวะที่ขาดเม็ดเงินที่จะเข้ ามาขับเคลือ่ น ทําให้ Upside จํากัด โดยในระยะสันไม่
้ น่าจะผ่าน
ระดับ 1600 จุดขึ ้นไปได้ สําหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี ้ ฝ่ ายวิจยั ให้ ความสําคัญกับการเก็งกําไรในหุ้น
กลุม่ Soft Community มากเป็ นพิเศษ โดยวันนี ้มาพิจารณาที่ราคายางพารา ซึง่ พบว่าช่วงที่ผ่านมาราคา
ปรับตัวขึ ้นมาอย่างมีนยั สําคัญแต่เมื่อกลับมาดูที่ห้ นุ STA กลับพบว่าราคาหุ้นยัง Laggard อยู่คอ่ นข้ างมาก
ทําให้ มีความน่าสนใจสําหรับการเข้ าไปเก็งกําไร ส่วนอีกมุมหนึง่ พบว่าราคาถัว่ เหลืองในตลาดโลกมีการ
ปรับตัวลดลงมา หลังจากทีจ่ ีนกลับมานําเข้ าถัว่ เหลืองจาก สหรัฐฯ ตามข้ อตกลงการค้ า P1 ซึง่ ภาวะ
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ CPF ซึง่ มีถวั่ เหลือเป็ นต้ นทุนหลักในการทําอาหารสัตว์ ขณะที่ราคาเนื ้อหมู – ไก่
ปรับตัวขึ ้น กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ แนะนําให้ ปรับพอร์ ต โดยการขายทํากําไรหุ้น KSL (5% ของพอร์ ตการ
ลงทุน) ที่ฝ่ายวิจยั แนะนําให้ เข้ าไปเก็งกําไรจากราคานํ ้าตาลที่ปรับขึ ้นช่วงต้ นสัปดาห์ พร้ อมลดสัดส่วนหุ้น
ROBINS ลง 5% (จาก 20% เหลือ 15%) หลังราคาหุ้นปรับขึ ้นไปเท่ากับราคา Tender Offer แล้ วนําเงิน
10% ของพอร์ ต เข้ าไปใน STA สําหรับหุ้น Top Picks วันนี ้เลือก STA, MCS และ CPF

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
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14.82
62,144

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,952.79
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-367.24
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
1,222.74
นักลงทุนรายย่อย
1,097.29
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วันนี้น้ําหนักตัวเลขเศรษฐกิจจีน สัปดาห์หน้าประชุมธนาคารกลางทั่วโลก
สินทรัพย์เสี่ยงทัว่ โลกยังคงปรับขึ ้นต่อ ทังราคานํ
้
้ามันดิบและตลาดหุ้นโลกยังปรับเพิ่มขึ ้นต่อ โดยเฉพาะ
ตลาดหุ้นสหรัฐสะท้ อนจากดัชนี Dow Jones, S&P500 ทํา All Time High โดยยังได้ ปัจจัยหนุนจาก
1).Trade Deal Phase 1 สหรัฐฯ-จีนที่เกิดขึ ้นในกลางสัปดาห์ 2.)รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมือ่ วาน
นี ้ออกมาดีเริ่ มจาก Ratail sales เดือน ธ.ค. ขยายตัว 0.3%momเท่ากับที่ตลาดคาด และยอดจํานวนผู้ขอรับ
สวัสดิการสหรัฐอยู่ที่ 2.04 แสนราย ตํ่ากว่าที่ตลาดคาด 2.16 แสนราย ทําให้ ตลาดยังมีมทุมองต่อเศรษบกิจ
สหรัฐแข้ งแกร่ง 3.)ผลประกอบการงวด 4Q62 ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น S&P500 ล่าสุด มีรายงาน
ออกมาแล้ ว 35 บริ ษัท พบว่าราว 76.5%ของบริ ษัทที่รายงาน กําไรออกมาดีกว่าที่ Consensus คาด
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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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ส่ วนวันนีใ้ ห้ นํา้ หนักไปที่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนสําคัญของเดือน ธ.ค. โดยรวมตลาดคาดออกมา
ชะลอตัว อาทิ ยอดค้ าปลีก ตลาดคาดขยายตัว 7.9%yoy ชะลอจาก 8% ในเดือนก่อนหน้ า , ผลผลิตภาค
อุตสหกรรม ตลาดคาด 5.9%yoy ชะลอจาก 6.2% และ GDP Growth 4Q62 ตลาดคาดทรงตัวจากไตร
มาสก่อนหน้ า 6%yoy โดยรวมหากออกมาตํ่ากว่าคาดเชื่อว่าจะเป็ นลบต่อตลาดหุ้น
สัปดาห์ หน้ าประเด็นที่ต้องติดตาม คือ ต่างประเทศ 20 ม.ค. IMF จะเผยรายงานคาดการณ์ การขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลก (ให้ นํ ้าหนักจะมีการปรับลด ปรับเพิ่มคาดการณ์ ASPS คาดมีโอกาสปรับลง) และที่
สําคัญ คือ จะเป็ นสัปดาห์ของการประชุมธนาคารกลางสําคัญ ทัว่ โลก อาทิ ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) และ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะไม่มีเป็ นพิเศษ (ดังตาราง)
ในประเทศ ให้ นํ ้าหนัก 20 ม.ค. วุฒิสภาพิจารณา พรบ. งบประมาณปี 2563 ASPS คาดจะผ่านไปได้ และ
คาดจะสามารถเบิกจ่ายได้ ในเดือน ก.พ. หนุนกระแสการลงทุนหุ้นรับเหมา PYLON, CK, STEC และ
TASCO 21 ม.ค. คาด ครม.จะพิจารณาออกมาตการ “ชิมช้ อปใช้ เฟสที่ 4” เบื ้องต้ นคาดว่าจะเปิ ดโอกาส
ให้ ร้านค้ าในกลุม่ Moderm Trade ทุกสาขาเข้ าร่วม หนุนหุ้นกลุม่ ค้ าปลีก อาทิ CPALL , 22 ม.ค.2563
กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการค้ าระหว่างประเทศ คือ ส่งออก และนําเข้ าของไทยงวด ธ.ค. 2562

ทีม่ า : ASPS

BJC CPALL ผันผวน จนกว่าดีลเทสโก้จะชัด แต่มองโอกาสสะสมสําหรับลงทุนยาว
วานนี ้ราคาหุ้น BJC ปรับตัวลง หลังประกาศยื่นความจํานงเข้ าประมูลซื ้อกิจการเทสโก้ ในไทย (สาขาขนาด
ใหญ่ราว 400 แห่ง, ขนาดเล็กราว 1.6 พันแห่ง) และมาเลเซีย (ราว 74 แห่ง) ซึง่ อาจมีราคาสูงในระดับ 2 - 3
แสนล้ านบาท ทําให้ เกิดความกังวลทางการเงินต่อ BJC ที่มีความจําเป็ นต้ องเพิ่มทุน โดยปั จจุบนั อัตราส่วน
หนี ้สินสุทธิตอ่ ทุนของกลุม่ อยู่ที่ 1.3 เท่า แต่หากกําหนดให้ มีการกู้ยืมเงินทังจํ
้ านวน (เงินกู้ระยะยาว+หุ้นกู้)
จะทําให้ อตั ราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ ้นเป็ น 3.1 – 3.9 เท่า สูงกว่าเงื่อนไขตามสัญญาการกู้ (Bond Covenant) ที่
2 เท่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ที่มีรายชื่อให้ ความสนใจช่วงก่อนหน้ านี ้อย่างกลุม่ CP และกลุม่ เซ็นทรัล
ยังไม่มีข้อมูลที่ชดั เจนออกมา ขณะที่ภาพรวมหากพิจารณาในด้ านการต่อยอดธุรกิจ + Synergy กับธุรกิจ
เดิม ประเมินจะเห็นประโยชน์ที่ตา่ งกัน กล่าวคือ
1. กลุม่ ซีพี ประเมินเป็ นกลุม่ ที่ได้ ประโยชน์มากสุด โดยการที่ได้ กิจการเทสโก้ ซึง่ เป็ นผู้นําตลาด
Hypermarket มารวมกับฐานธุรกิจเดิมร้ านสะดวกซื ้อ 7-11 (ราว 1.2 หมื่นแห่ง) และร้ านค้ าส่ง
MAKRO (ราว 130 แห่ง ในไทย) ซึง่ เป็ นผู้นําตลาดอยู่แล้ ว จะช่วยเพิ่มฐานธุรกิจให้ มีความ
หลากหลาย, Synergy ของธุรกิจค้ าปลีกที่ครบวงจร และอํานาจต่อรองกับคูค่ ้ าและลูกค้ าที่สงู ขึ ้น
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2. รองมา คือ กลุม่ เซ็นทรัล ได้ ประโยชน์จากการเปิ ดตลาดใหม่ Hypermarket ระดับกลาง-ล่าง จาก
เดิมที่มีเพียง Tops (รวม 224 แห่ง) ที่จบั ตลาดกลาง-บน รวมถึงการได้ สาขากว่า 2 พันแห่ง เข้ า
มา น่าจะช่วยเสริ มกลยุทธ์ Omni-channel ของธุรกิจให้ มีความแข็งแกร่งมากขึ ้น
3. กลุม่ BJC จากฐานธุรกิจเดิม Big C (สาขาใหญ่ 200 แห่ง, Mini Big C ราว 1 พันแห่ง) การได้
กลุม่ เทสโก้ เข้ ามา จะหนุนให้ ขึ ้นมาเป็ นผู้นําตลาด Hypermarket รวมถึงขึ ้นมาเป็ นอันดับ 2 ใน
ตลาดร้ านสะดวกซื ้อ แต่ภาพรวมจากรูปแบบธุรกิจที่เหมือนกัน จึงไม่ได้ ประโยชน์ในแง่ความ
หลากหลายทางธุรกิจ แต่จะได้ อํานาจต่อรองกับคูค่ ้ าและลูกค้ าที่สงู ขึ ้น
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เชื่อว่าราคาหุ้นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอาจจะยังมีความผันผวน
สูง จึงยังต้ องติดตามความชัดเจนของดีลอีกครัง้ อย่างไรก็ตาม ในทางพื ้นฐานฝ่ ายวิจยั ยังคงชื่นชอบธุรกิจ
มัน่ คง อย่าง CPALL (FV@B100), BJC (FV@B65) โดยภายใต้ ความผันผวนราคาหุ้นดังกล่าว จังหวะเข้ า
ลงทุนจึงควรเน้ นอยู่ในลักษณะทยอยสะสมเมือ่ ราคาอ่อนตัว

CEO DTAC ลาออก ... ลบต่อ DTAC แต่เป็น Sentiment บวกต่อ ADVANC, TRUE
วานนี ้ DTAC แจ้ งตลาดเรื่ องรับทราบการลาออกของคุณอเล็กซานดรา ไรซ์ จากการเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ก.พ. 63 โดยการลาออกดังกล่าวอยู่ทา่ มกลางกระแสข่าวว่ามีเหตุปม
ความขัดแย้ งที่กลุม่ เทเลนอร์ ไม่ต้องการให้ เข้ าร่วมประมูลคลื่น 5G วันที่ 16 ก.พ. 63 นี ้ เนื่องจากคลื่นทีจ่ ะ
ประมูลมีอปุ กรณ์รองรับน้ อย ประเมินเป็ น Sentiment ลบต่อ DTAC เนื่องจากคุณอเล็กซานดรา ได้ เข้ ามา
นําพาธุรกิจ DTAC ผ่านช่วงวิกฤติช่วงสิ ้นสุดสัมปทานปี 2561 และเร่งสร้ างศักยภาพการแข่งขันกลับขึ ้นมา
อีกครัง้ โดยผลงานสะท้ อนชัดเจนในส่วนของรายได้ คา่ บริ การที่กลับมาดีขึ ้น และเริ่ มแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
กลับมาคืนมาได้ จากคูแ่ ข่งได้ ใน 3Q62 เป็ นครัง้ แรกในรอบ 18 ไตรมาส และกําลังสร้ างความต่อเนื่องด้ วย
การร่วมประมูลคลื่น 16 ก.พ. นี ้ หลังจากนี ้จึงยังต้ องติดตามแนวทางผู้บริ หารใหม่วา่ จะเป็ นอย่างไร
ขณะเดียวกันในอีกด้ านหนึง่ น่าจะสร้ าง Sentiment บวกต่อ ADVANC, TRUE แนวโน้ มที่ DTAC อาจจะไม่
เข้ าร่วมประมูลทีม่ ีสงู ขึ ้น ระยะสันคาดว่
้
าจะส่งผลให้ การแข่งขันในการประมูลคลื่นทีเ่ อกชนต้ องการ คือ
2600 MHz และ 26 GHz จะน้ อยกว่าฝ่ ายวิจยั และตลาดคาดไว้ วา่ DTAC จะร่วมประมูลด้ วยยังต้ องติดตาม
ความชัดเจนว่า DTAC จะร่วมประมูลหรื อไม่ในวันยื่นเอกสารประมูล 4 ก.พ. นี ้ และหาก DTAC ไม่เข้ าร่วม
จะยิ่งเป็ นบวกต่อศักยภาพแข่งขันที่ ADVANC, TRUE ที่เหนือกว่า DTAC อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายวิจยั ยังคง
มุมมองภาพใหญ่ในเรื่ องต้ นทุนคลื่นที่น่าจะเป็ นภาระให้ กบั ผู้ชนะประมูลในช่วง 1-2 ปี แรก ตามเดิม
เนื่องจากปริ มาณธุรกิจ 5G ที่ยงั มีน้อย ต้ นทุนคลื่นจึงยังถือเป็ น Downside ที่ยงั ไม่รวมประมาณการ ส่งผล
ให้ เลือกเฉพาะ ADVANC(FV@B270) มัน่ คงสูง กระทบจํากัดเป็ นตัวเลือกลงทุนบริ ษัทเดียว

ต่างชาติให้น้ําหนักลงทุนในสหรัฐฯ มากกว่าไทย บาทมีโอกาสอ่อน ชอบ CPF STA
ตลาดหุ้นไทยน่าจะได้ อานิสงส์จากปั จจัยภายนอกทีด่ ผู ่อนคลาย และมีโอกาปรับตัวเพิ่มขึ ้นตามตลาดหุ้น
โลก เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐ S&P500 ขึ ้นทําจุดสูงสุดในวานนี ้ อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยยังคงไม่ได้ เป็ นที่
หมายปองในการลงทุนเท่าไหร่นกั เมื่อเปรี ยบเทียบกับสหรัฐ ดังนี ้
ในมุมตลาดการเงินของสหรั ฐ
ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา Bond Yield สหรัฐยกขึ ้นทังเส้
้ น เช่น Bond Yield 10 ปี ขยับขึ ้น 29 bps. จาก 1.50%
มาอยู่ที่ 1.79% แสดงให้ เห็นว่ามีเงินไหลออกจากตลาดตลาสารหนี ้อย่างต่อเนื่อง โดยไหลเข้ ามาใน
สินทรัพย์เสี่ยง หนุนตลาดหุ้น S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้ ร้อนแรง 13.3%(3 เดือน) และ 32% (1 ปี ) ด้ วย
ความคาดหวังของเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัว ทําให้ โอกาสที่ Fed ลดดอกเบี ้ยนโยบายน่าจะไม่เกิดขึ ้นในเร็วๆนี ้
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เปรี ยบเทียบ Yield Curve 2 ช่ วงเวลากับ ผลตอบแทนของ S&P Index

ในมุมตลาดการเงินของไทย
ช่วง 3 เดือนทีผ่ ่านมา Bond Yield ไทยขยับลงทังเส้
้ น เช่น Bond Yield 10 ปี ขยับลง 3 bps. จาก 1.46%
มาอยู่ที่ 1.43% แสดงให้ เห็นว่ามีเงินไหลเข้ าตลาดตลาสารหนี ้อยู่บ้าง ขณะเดียวกันเม็ดเงินลงทุนยังไหล
ออกจากสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง โดย SET Index ปรับตัวลดลง -3.6%(3 เดือน) และ
บวกเพียงเล็กน้ อย 2% (1 ปี ) รวมถึง Bond Yield 1 ปี ของของไทยล่าสุดอยู่ที่ 1.15% ตํ่ากว่าดอกเบี ้ย
นโยบาย 1.25% แสดงให้ เห็นนักลงทุนยังกังวลในการเติบโตเศรษฐกิจของไทย สอดคล้ องที่ โดยฝ่ ายวิจยั ฯ
ประเมินว่า GDP ปี 2563 ของไทยจะเติบโต 2.8% ยังตํ่ากว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ IMF ประเมิน
3.4% อยุ่มาก

เปรี ยบเทียบ Yield Curve 2 ช่ วงเวลากับ ผลตอบแทนของ SET Index
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สรุ ปคือ หากพิจารณาจากการเคลื่อนย้ ายเงินลงทุนข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่ า Spotlight ไม่ ได้ ฉายลง
มาทีต่ ลาดหุ้นไทยในช่ วงนี้ ทําให้ Fund Flow ยังมีโอกาสให้ นํ้าหนักหรื อไหลไปเข้ าตลาดหุ้น
ประเทศพัฒนาแล้ ว อย่ างสหรั ฐมากกว่ า
อย่างไรก็ตามน่าจะส่งผลให้ เงินบาทมีโอกาสชะลอการแข็งค่า หรื อมีโอกาสอ่อนมากขึ ้นได้ ดีตอ่ ธุรกิจ
ส่งออก โดยฝ่ ายวิจัยแนะนําลงทุนหุ้นส่ งออกพืน้ ฐานแข็งแกร่ ง อย่ าง CPF และวันนี้เพิม่ หุ้นส่ งออก
เด่ นอีก 1 บริษัท คือ STA มีรายละเอียดดังนี้
STA (Buy FV@B12) ราคายางแผ่นรมควัน (อ้ างอิงตลาดสิงคโปร์ ) ณ วันที่ 16 ม.ค. 63 เท่ากับ 1.71 พัน
เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ปรับเพิ่มขึ ้น 2.2% จากสัปดาห์ก่อนหน้ า ส่วนราคายางแท่ง เท่ากับ 1.52 พันเหรี ยญ
สหรัฐฯ/ตัน ปรับเพิ่มขึ ้น 2.6% จากสัปดาห์ก่อนหน้ า จากปั ญหาภัยแล้ งในประเทศไทยที่รุนแรงมาก ทําให้
ตลาดกังวลว่าฤดูกาลปิ ดกรี ดยางของไทยจะเริ่ มเร็วขึ ้นและยาวนานขึ ้นกว่าปกติ (ปกติฤดูกาลปิ ดกรี ดอยู่
ในช่วงปลายเดือนก.พ.-พ.ค. ของทุกปี ) ซึง่ เป็ นช่วงที่ไม่สามารถกรี ดยางพาราได้ เลย ทําให้ แนวโน้ มผลผลิต
ยางพาราจะออกสูต่ ลาดลดลง เพราะยางจะผลัดใบเพื่อรักษาตัวเองในช่วงฤดูแล้ ง นอกจากนี ้ ราคา
ยางพาราที่อยู่ในทิศทางขาขึ ้น ยังช่วยให้ ลกู ค้ าเร่งคําสัง่ ซื ้อยางพารามากขึ ้น เพราะกลัวว่าจะต้ องซื ้อ
ยางพาราได้ ในราคาที่สงู ในอนาคต อีกทัง้ คูแ่ ข่งโรงงานแปรรูปยางขนาดกลาง 3-4 แห่ง ได้ หยุดดําเนินการ
ผลิตชัว่ คราว และโรงงานแปรรูปยางพาราบางแห่งก็ลดกําลังการผลิตลง หลังจากทีป่ ระสบปั ญหาขาดทุน
หนักในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ทําให้ STA จําหน่ายยางพาราได้ ง่ายขึ ้นด้ วย ซึง่ จะเห็นผลบวกชัดเจนในงวด
1H63
ส่วนแนวโน้ มธุรกิจถุงมือยางพารายังดีตอ่ เนื่อง เพราะถึงแม้ วา่ ราคาต้ นทุนนํ ้ายางสดจะปรับสูงขึ ้นบ้ าง แต่
STA ก็สามารถปรับเพิ่มราคาขายถุงมือยางได้ บ้างเช่นเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับทิศทางราคาถุงมือยาง
สังเคราะห์ที่ปรับสูงขึ ้น จากต้ นทุนราคายางสังเคราะห์ในตลาดโลกทีป่ รับสูงขึ ้น อีกทัง้ ทิศทางค่าเงินบาทที่
เริ่ มกลับมาอ่อนค่าบ้ าง จนล่าสุดอยู่ที่ 30.4 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐฯ ช่วยหนุนประสิทธิภาพการทํากําไรของ
STA ให้ ดีขึ ้น เพราะมีสดั ส่วนรายได้ จากการส่งออกยางพาราเป็ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ราว 80% ของรายได้
รวม

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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Avg. Cost
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PBV 2020F

Dividend
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Strategist Comment

MCS

14-Jan-20

10%

2.51%

9.95

10.20

14.20

6.59

1.24

6.83

้ 4Q62 ทยอยส่งออกญี่ปุ่นสูงราว 1-1.3 หมื่นตัน หนุนกํ าไรปี 2562 เติบโต
ระยะสัน
31.7% YoY ดานปี
้
2563 แนวโน ้มกํ าไรยังดีตอ
่ เนื่อง โดยมีแรงส่งจากโครงการ
Shibuya และโครงการอื่นๆ

LH

30-Dec-19

10%

3.00%

10.00

10.30

12.00

14.13

1.85

6.31

ผลประกอบการไตมาส 4 มักจะเป็ นจุดสูงสุดของปี เสมอ และได ้มาตรการภาครัฐ
อย่าง บ ้านดีมีดาวน์ เข ้ามาหนุนอีกแรง

CPF

30-Dec-19

10%

10.00%

27.50

30.25

35.00

13.04

1.15

2.98

ราคาสินคาโภคภั
้
ณฑ์ทฟ
ี่ ื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ราคาหมูทข
ี่ น
ึ้ มาเร็ วและแรง ดีตอ
่
หุนอาหารส่
้
งออกอย่าง CPF

PYLON

02-Jan-20

10%

13.92%

4.74

5.40

7.35

13.49

3.17

6.07

คาดผลประกอบการจะเพิม
่ ขึนใน
้
4Q62 และงวด 1Q63 น่าจะทํา New High เพราะ
Backlog สูงสุดเป็ นประวิตกิ ารณ์ อีกทัง้ คาดหวังปั นผลไดสู้ งเกิน 5%

ROBINS

30-Dec-19

20%

1.33%

65.63

66.50

70.00

19.43

3.05

2.14

่ ีความมั่นคง และ
มีโอกาสได ้ Capital Gain จากการแปลงหุ ้น CRC ทีม
่ ีฐานธุรกิจทีม
ศักยภาพเติบโตสูงกว่า เพราะธุรกิจครอบคลุม ทัง้ กลุม
่ อาหาร, ฮาร์ดไลน์ และแฟชั่น

PSH

10-Jan-20

10%

-0.66%

15.10

15.00

18.50

6.32

0.69

8.33

PSH ได ้แรงหนุนจากกระแสการปรับ LTV อีกทัง้ ราคาหุ ้นยังไม่ไดปรั
้ บตัวขึน
้ ไปมาก
นัก และรอรับปั นผลสูงกว่า 8% ต่อปี

EASTW

07-Jan-20

15%

7.21%

11.10

11.90

14.00

16.42

1.64

3.83

ได ้อานิสงค์จากสถานการณ์ภย
ั แล ้ง และในปี 2563 EASTW มีการทยอยปรับขึน
้
ราคาขายนํ้ าดิบด ้วยสูตรใหม่ ผลักดันให ้กํ าไรสุทธิปี 2563 กลับมาโตครัง้ แรกในรอบ
5 ปี

KSL

15-Jan-20

5%

3.48%

2.30

2.38

2.60

13.00

0.52

2.78

ไดอานิ
้ สงค์จากราคานํ้ าตาลทํา New High ในรอบ 2 ปี ถือเป็ น Sentiment ทีด
่ ี ต่อ
หุนที
้ ผ
่ ลิตและจํ าหน่ายนํ้ าตาล อย่าง KSL

PTT

30-Dec-19

10%

4.55%

44.00

46.00

56.00

11.91

1.31

4.35

คาดกํ าไรปกติ 4Q62 จะฟื้ นตัวขึน
้ จาก 3Q62 หนุนหลักจาก PTTEP ทีค
่ าดจะได ้ใน
ส่วนของปริมาณขายทีเ่ พิม
่ ขึน
้

วน
ั นีข
้ ายทํากําไร KSL และลดนํา้ หนก
ั ROBINS ลง 5% แล้วลงทุนใน STA แทน 10%

Accumulated returns since our recommendation

Accumulated contribution returns since beginning of the year
-0.8%

PSH

-0.4%

-0.66%

ROBINS

-0.3%

1.33%

-0.1%

MCS

2.51%

LH

0.2%
0.2%

3.00%

0.3%

KSL

3.48%

PTT

0.5%
1.1%

4.55%

1.1%

EASTW

7.21%

CPF

1.4%
1.7%

10.00%

PYLON

-5.0%

13.92%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Accumulated returns
ASPS Portfolio

6.0%
5.0%

4.95%

SET Index

4.95%

4.0%
3.0%
1.66%

2.0%
1.0%

1.01%

1.01%

0.94%

0.0%
YTD

MTD

-1D

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

