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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

คาดว่า SET Index ยังเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ภายใต้บริเวณ 1580 จุด ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ส่วนปัจจัย
แวดล้อมที่อยู่ในความสนใจ มีเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา ซึ่งกระทบ
ต่อเนื่องในหลายอุตสาหกรรม แต่มีกลุ่มที่ได้ประโยชน์คือ โรงพยาบาล จึงแนะนําให้นําหุ้น BCH เข้า
พอร์ต โดยขายทํากําไรบางส่วนในหุ้น PTT และ ROBINS Top Picks เลือก CPF (FV@B 40), BCH
(FV@B 22.10)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงตลอดวัน จาก IMF ปรับลด GDP Growth โลกลงติดต่อกันครัง้ ที่ 6 รวมถึง
การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบในจีนที่มีความเสี่ยงติดต่อจากคนสูค่ น จึงทําให้ ตลาดหุ้นในภูมิภาคปิ ด
ตัวในแดนลบรวมถึงไทยที่ปิดตัวที่ระดับ 1574.94 จุด ลดลง 14.17 จุด หรื อ -0.89% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย
7.66 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ทีก่ ดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ขนส่งได้ แก่ AOT(-3.03%) BTS(-1.47%) BEM(0.88%) กลุม่ ปิ โตรเคมีเช่น IVL(-0.83%) PTTGC(-9.01%) และกลุม่ อสังหาฯอย่าง WHA(-4.82%) SPALI(5.56%) AWC(-4.13%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น BDMS(-3.14%) และ MINT(-5.04%) เป็ นต้ น
ประเด็นขับเคลื่อน SET Index วันนี ้ส่วนใหญ่เป็ นประเด็นที่สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ที่อยู่ในกระแสมาก
ที่สดุ คือการแพร่ระบาดของ โรคปอดอับเสบอันเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ทีก่ ระจายตัวออกไปใน
หลายประเทศ สร้ างความกังวล และน่าจะทําให้ การเดินทางระหว่างประเทศได้ รับผลกระทบ ถือเป็ น
Sentiment เชิงลบต่อหลายธุรกิจต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ น สายการบิน สนามบิน ท่องเทีย่ วโรงแรม รวมไปถึง
การบริ โภคภาคครัวเรื อน นอกจากนี ้ยังมีประเด็นเรื่ อง ปั ญหาฝุ่ น PM2.5 ที่รุนแรงมากขึ ้น สถานการณ์
แวดล้ อมดังกล่าวทําให้ ฝ่ายวิจยั คิดถึงหุ้นในกลุม่ โรงพยาบาล ซึง่ น่าจะเป็ นผู้ได้ ประโยชน์จากภัยคุกคาม
ทางสุขภาพที่เกิดขึ ้น นอกจากกลุม่ โรงพยาบาลบางส่วนยังได้ ประโยชน์จาก การปรับอัตราค่าบริ การรายหัว
จาก ประกันสังคม ซึง่ ในที่นี ้หุ้น BCH น่าจะมีความโดดเด่นมากที่สดุ ฝ่ ายวิจยั จึงตัดสินใจในหุ้นดังกล่าวเข้ า
ไว้ ในพอร์ ตด้ วยนํ ้าหนัก 10% ส่วนหุ้นที่ลดนํ ้าหนักจากพอร์ ตบางส่วน(ลดลงอย่างละ 5%) ได้ แก่ PTT และ
ROBINS ซึง่ เป็ นการทยอยรับรู้กําไรซึง่ ในช่วงต้ นปี จนถึงปั จจุบนั สร้ างผลตอบแทนตัวละกว่า 4% สําหรับอีก
ประเด็นหนึง่ ที่เป็ นกาะแสที่ต้องติดตามได้ แก่ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ซึง่ ล่าสุด วุฒสิ ภา ได้ ผ่าน
ความเห็นชอบทัง้ 3 วาระแล้ ว กระบวนการต่อไปเป็ นการเตรี ยมนําขึ ้นทูลเกล้ าฯ และประกาศใช้ เป็ น
กฎหมายต่อไป ส่วนประเด็นความกังวลในเรื่ อง การเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ของ ส.ส. บางท่าน ในช่วง
ของการลงมติในวาระที่ 2 และ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และหากขยายวง
ออกไปก็น่าจะเป็ นการยื่นให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะทําให้ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 ต้ องเป็ น
โมฆะหรือไม่ ซึง่ ฝ่ ายวิจยั เห็นว่าในช่วงที่ดําเนินกระบวนการต่างๆ ในการตรจสอบ รวมถึงการยื่นเรื่ องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ (ถ้ ามี) ไม่น่าจะทําให้ กระบวนการในการบังคับใช้ และเบิกจ่ายต้ องสะดุดลง ส่วนเมือ่ ศาล
รัฐธรรมนุญรับคําร้ องแล้ ว จะมีคําสัง่ อย่างไร ถึงจุดนันจึ
้ งค่อยกลับมาพิจารณาผลกระทบอีกครัง้ หนึง่ วันนี ้
ประเมินว่า SET Index ยังต้ องติดอยู่ที่ดา่ นสําคัญบริ เวณ 1580 จุด ต่อไปอีกระยะหนึง่
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ไวรัสโคโรนา 2019 แนะนําหลีกเลี่ยงลงทุน หุ้นการบิน และท่องเที่ยว
ต่างประเทศประเด็นร้ อนแรงที่กดดันตลาดหุ้นทัว่ โลกปรับฐาน โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐ คือ การระบาดไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ระบาดคนสูค่ น(Human-to-Human)ซึง่ เป็ นสาเหตุทําให้ เกิด “โรคปอดอักเสบ”
จุดกําเนิดถูกระบุวา่ อยู่ใน เมืองอู่ฮนั่ ประเทศจีนและขยายวงกว้ างขึ ้น ล่าสุด พบจํานวนผู้ติดเชื ้อ อยู่ที่ 291
คน และมีผ้ เู สียชีวติ 6 คน ล่าสุด ในสหรัฐ พบผู้ติดเชื ้อ 1 ราย และเอเซียหลายประเทศ อาทิ ปั กกิ่ง, เกาหลี
ใต้ โตเกียว เป็ นต้ น ASPS คาดเป็ นความเสี่ยงกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติไทยในอนาคต แม้
ตัวเลขผู้ใช้ บริ การสนามบินของ AOT ระหว่าง 1-18 ม.ค. 63 แม้ ขยายตัว 1.7%yoy ดีขึ ้นจาก ธ.ค. 62 ที่
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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
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ทรงตัว (+0.6%yoy) เชื่อว่ามีโอกาสชะลอลงในอนาคต ซึง่ ต้ องติดตามต่อการควบคุมการแพร่กระจายของ
โรคว่าจะทําได้ รวดเร็วเพียงใด คาดกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวจีน ที่
เดินทางไปทัว่ โลกซึง่ มีกว่า 180 ล้ านคน/ปี
หากพิจารณาในอดีต
 ปี 2546 เกิดเหตุการณ์ โรคเชือ้ ไวรั สโคโรนาคล้ ายกัน คือ โรคซาร์ ส (SARS) ซึง่ โรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง เริ่ มจากพื ้นที่มณฑลกวางตุ้งของจีนเช่นกัน และกระจายไปหลาย
ประเทศ ในครัง้ นัน้ มีผ้ เู สียชีวิต 774 คน จากจํานวนผู้ป่วย 8,098 คน ระยะพบเจอโรค SARS
จนกําจัดโรคหมดราวเวลา 8 เดือน พ.ย.2545-ก.ค.2546 ในครัง้ นันกระทบต่
้
อภาคท่องเที่ยว
ไทยพบว่า นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ าไทยปี 2546 ลดลง 7%yoy และนักท่องเที่ยวจีน
เดินทางเข้ าไทยลดลงถึง 24%yoy(ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวจีนสัดส่วนราว 28%ของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติเดินทางมาไทย เทียบกับปี 2546 สัดส่วนราว 6-7%)
 ปี 2555 โรคเชือ้ ไวรั สโคโรนา คือ โรคเมอร์ ส (MERS-Cov) เริ่ มต้ นมาจากตะวันออกกลาง และ
ระบาดทัว่ โลก ผู้เสียชีวิต 1800 คน จากจํานวนผู้ป่วย 787 คน แต่ในครัง้ นันไม่
้ กระทบภาค
ท่องเทีย่ วไทยพบว่า นักท่องเทีย่ วต่างประเทศเดินทางเข้ าไทยปี 2556 ขยายตัว 19%yoy และ
นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ าไทยเพิ่มขึ ้น 66%yoy เนื่องจากเศรษฐกิจจีนขยายตัว และนักท่อง
เที่ยงยังไม่กงั วลต่อโรคนี ้เท่าไหร่นกั
เปรี ยบเทียบเบือ้ งต้ น โรคไวรั สโคโรนาปั จจุบัน VS. อดีต
่
ชือ
จุดกําเนิด
ผูเสี
้ ยชีวต
ิ
้
ผูติ้ ดเชือ
่ วไทย (แสนล ้านบาท)
GDP ภาคท่องเทีย
่ วไทย/ GDP รวม
%GDP ภาคท่องเทีย
่ วจีน/นักท่องเทีย
่ ว
%นักท่องเทีย
ต่างชาติทงั ้ หมดทีเ่ ขามาไทย
้

ไวรัสโคโรนาสายพั นธุใ์ หม่ 2019 ไวรัสโคโรนาสายพั นธุ ์ 2012
โรคเมอร์ส (MERS‐CoV)
n.a.
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
ตะวันออกกลาง
6
787
291
1800
7.33
4.13
5.9%
3.7%
28%

22%

ไวรัสโคโรนาสายพั นธุใ์ หม่ 2003
โรคซาร์ส (SARS)
มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน
774
8098
2.14
3.3%
6%

ทีม่ า : ASPS

ในรอบนี ้คาดเหตุการณ์จะคล้ ายในอดีตคือ เป็ นลบ(-) ต่อหุ้นในกลุม่ คือ
(-)การบิน การเดินทางท่องเที่ยวมีความเสี่ยงชะลอตัว ASPS คาดมีความเสี่ยงสูงกระทบต่อผู้ที่มีรายได้
จากลูกค้ าจีน โดยปั จจุบนั AAV, AOT, THAI และ BA ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ จากจีนราว 30%, 15%, 8% และ
2% ตามลําดับ ภาพรวม ยังคงให้ นํ ้าหนักการลงทุน “น้ อยกว่าตลาด” ระยะสันจึ
้ งแนะนําให้ ชะลอการลงทุน
ในกลุม่ การบินไปก่อน
(-)ท่ องเที่ยวและโรงแรม
แนะนําหลีกเลีย่ งการลงทุนหุ้นในกลุม่ นี ้ โดยกระทบหุ้นในกลุม่ ทุกตัว
โดยเฉพาะ ERW(FV@B7.5) เพราะมีสดั ส่วนรายได้ มาจากโรงแรมในประเทศมากสุดราว 90%ของรายได้
ขณะที่ MINT(FV@B 40) และ CENTEL(FV@B 35) กระทบเช่นกัน โดย MINT เนื่องจากธุรกิจมี
ทังหมด
้
การกระจายคือ รายได้ จากโรงแรมสัดส่วนราว 73%ของรายได้ ทงหมด
ั้
และ ธุจกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
19% และอื่นๆ 8% ขณะที่ CENTEL รายได้ จากโรงแรมราว 40%ของรายได้ ทงหมด
ั้
แต่มีสดั ส่วนจากธุรกิจ
อาหารสูง 60%

ฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรนา 2019 บวกต่อหุ้นกลุ่มร.พ. ชอบ BCH
จากประเด็นการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฝ่ ายวิจยั ฯคาดสร้ างแรงกดดันต่อหุ้นกลุม่ การบิน
รวมถึงกลุม่ ท่องเที่ยวและโรงแรมเป็ นหลัก ซึง่ สอดคล้ องกับสถิติในอดีตช่วงมี.ค.2546 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีพ่ บ
การระบาดของโรคซาร์ สเป็ นครัง้ แรกในไทย
โดยโรคดังกล่าวเป็ นเชื ้อไวรัสโคโรนาเช่นเดียวกับปั จจุบนั
พบว่า 1 เดือนหลังจากนัน้ Fund flow ของต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยกว่า 2.4 พันล้ านบาท พร้ อม
กับกดดัน SET Index ปรับตัวลง 0.7% โดยหุ้นกลุม่ การบิน และกลุม่ ท่องเทีย่ วปรับตัวลงแรงสุดกว่า 5.7%
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และ 6.2% ตามลําดับ อย่างไรก็ตามยังมีกลุม่ หุ้นที่ Outperform ตลาดฯได้ ดีและปรับตัวขึ ้นได้ อย่างโดดเด่น
คือ หุ้นกลุม่ รพ. ที่ปรับตัวขึ ้นสูงถึง 21% (ดังตารางด้ านล่าง)
ผลตอบแทนของหุ้นแต่ ละ Sector ในช่ วง 1 เดือนแรกหลังจากที่พบการระบาดของโรคซาร์ ส

ทีม่ า: SET,ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ดังนันกลยุ
้
ทธ์การลงทุนเน้ นหุ้นกลุม่ รพ. เป็ นหลัก ในมุมพื ้นฐานกลุม่ รพ. แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ม รพ. เงินสด (BDMS, BH, PR9) สถานการณ์ความกังวลเรื่ องสุขภาพ ที่เพิ่มขึ ้นในปั จจุบนั จากกรณี
ฝุ่ น PM 2.5 ที่สงู ในหลายพื ้นที่ จนเริ่ มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กนักเรี ยน และนํามาสูม่ าตรการปิ ดโรงเรี ยน
437 แห่งใน กทม. คาดว่ามีโอกาสที่จะสร้ าง Upside ต่อประมาณการปี 2563 ได้ เช่นกัน บวกจากเรื่ อง
จํานวนผู้ป่วย โดยในกรณีดงั กล่าว ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่า BDMS ที่มีเครื อข่าย รพ. ครอบคลุมทัว่ ประเทศมีโอกาส
ได้ ประโยชน์มากสุด เช่นเดียวกับ การระบาดของโรคปอดอักเสบที่เริ่ มขยายวงกว้ างมากขึ ้นที่น่าจะสร้ าง
ผลบวกมากกว่าผลกระทบ เนื่องจากกรณี BDMS มีฐานลูกค้ าจีนราว 1% ขณะที่ BH อยู่ราว 3%-4%
ขณะทีใ่ นส่ วน รพ. ประกันสังคม (BCH, CHG, RJH) จากข้ อมูลที่ได้ รับล่าสุด พบว่า เงินประกันที่จะ
ได้ รับตํ่ากว่าอัตราที่ประกันสังคมกําหนดในส่วนของโรคร้ ายแรง คือ จาก Adj. RW ละ 12,800 บาท ลดลง
มาเหลือ 7,100 บาทในงวด 4Q62 ทุกรายจะรับรู้ผลกระทบในงวด 4Q62 ซึง่ จะส่งผลให้ ฐานกําไรปี 2562
ตํ่าลงกว่าประมาณการในส่วนของ BCH และ RJH ที่ฝ่ายวิจยั กําหนดบันทึกปี 2563 แต่จะช่วยให้ กําไรปี
2563 ของ BCH และ RJH จะสูงขึ ้นกว่าประมาณการปั จจุบนั และหนุนเติบโตโดดเด่นเช่นเดียวกับ CHG ที่
สมมติฐานกําหนดบันทึกผลกระทบดังกล่าวใน 4Q62 อยูแ่ ล้ ว โดยประเมินว่ากําไร BCH, RJH และ CHG
จะได้ ประโยชน์การปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคม 9.3% เต็มที่ โดยในกรณีที่กําหนดให้ ผลกระทบรับรู้ใน
4Q62 จะหนุนกําไรปี 2563 BCH, RJH และ CHG เติบโตโดดเด่น 17%,28.7% และ 26.7% ตามลําดับ (ดัง
ตารางสรุป) และยังสวนทางราคาหุ้นที่แทบไม่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นรับข่าวบวกดังกล่าว จึงเชื่อว่า 3 รพ. ดังกล่าว
ยังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะ BCH ที่ได้ ประโยชน์สงู จากที่มีฐานลูกค้ าประกันสังคมมากสุด รวมถึง CHG
ที่คาดเติบโตสูงเป็ นลําดับต้ นของกลุม่
ภาพรวมกลุ่มร.พ. ชื่นชอบและเลือก BDMS, BCH, CHG และเลือก BCH เป็ น Top pick ในวันนี้
กําไรปกติปี (ล้านบาท)
2562F
2563F
BCH
RJH
CHG

อัตราการเติบโต (%)
2562F
2563F

1,202

1,346

1,174

1,374

7.7%

329

377

29.2%

14.8% กํ าหนดให้ รับรู้ผลกระทบส่วน RW ในปี 2563 (สมมติฐานปั จจุบนั )

309

397

21.3%

28.7% กรณีกําหนดรับรู้ผลของรายได้ จาก RW ที่ ลดลง ใน 4Q62

731

927

15.4%

26.7% กํ าหนดให้ รับรู้ผลกระทบ RW ใน 4Q62 อยู่แล้ ว

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั ASPS

10.4%

สมมติฐานการรับรู้รายได้ (RW > 2)

12.0% กํ าหนดให้ รับรู้ผลกระทบส่วน RW ในปี 2563 (สมมติฐานปั จจุบนั )
17.1% กรณีกําหนดรับรู้ผลของรายได้ จาก RW ที่ ลดลง ใน 4Q62
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Valuation หุ้นกลุ่ม รพ.
21-Jan-20
Rec. Close
(B)

FV'63
(B)

Buy

24.70

28.00

BH

Switch

141.00

BCH

Buy

15.80

CHG

Buy

LPH

Upside EPS
(%) (B)

2562F
PER PBV Div Yield EPS
(X) (X)
(%)
(B)

2563F
PER PBV Div Yield
(X) (X)
(%)

13.4% 0.96 25.85 4.38

2.0% 0.65 37.96 4.26

1.4%

135.50

-3.9% 5.15 27.38 4.98

2.0% 5.36 26.30 4.55

2.1%

22.10

39.9% 0.48 33.16 5.50

1.6% 0.54 29.26 4.91

1.8%

2.62

2.98

13.7% 0.06 40.35 7.35

1.7% 0.08 31.11 6.88

2.3%

Switch

4.88

n.a.

RJH

Buy

24.50

34.60

PR9

Buy

8.05

12.50

BDMS

n.a. n.a.

n.a.

n.a.

n.a. n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

41.2% 1.32 18.52 4.97

3.1% 1.26 19.47 4.61

3.6%

55.3% 0.37 21.70 1.56

2.2% 0.33 24.16 1.52

1.8%
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วุฒิสภาผ่านงบประมาณปี 2563 นําขึ้นทูลเกล้า 27ม.ค.
กระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้ านล้ านบาท ได้ ดําเนินมาถึงการ
พิจารณาขันตอนสุ
้
ดท้ าย คือวานนี ้วุฒิสภาได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ด้ วย
คะแนนเสียง 225 เสียง (งดออกเสียง 8 เสียง) ส่งผลให้ ขนตอนถั
ั้
ดไป คือ เป็ นการนําร่าง พ.ร.บ. ขึ ้นทูลเกล้ า
คาดว่าจะเกิดขึ ้นวันที่ 27 ม.ค. 2563 (ดังตาราง) และเมือ่ ผ่านขันตอนการโปรดเกล้
้
าแล้ ว ASPS คาด
งบประมาณปี 2563 จึงจะสามารถเริ่ มเบิกจ่ายได้ ราว เดือน ก.พ. ซึง่ รัฐบาลจะมีเวลาเหลือเพียง 8 เดือนใน
การเร่งเบิกจ่าย เพื่อนําเม็ดเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
โดยให้ นํ ้าหนักไปที่การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2563 วงเงิน 6.6 แสนล้ านบาท คือ รัฐบาลจะต้ องเร่งเบิกจ่าย
เฉลี่ยเดือนละ 8-9 หมื่นล้ านบาท คาดจะเร่งเบิกจ่ายโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตา่ งๆ ที่รองบประมาณ ดีตอ่
หุ้นในกลุม่ รับเหมา

ขณะทีป่ ระเด็นเรื่อง “การร้ องประเด็นลงคะแนนเสียงแทนกันของส.ส. (เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน)
ขันตอนคื
้
อ คาดอาจจะมีการตังคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื
้
อ่ หาข้ อเท็จจริ ง และหากมีการขยาย
ขอบเขตก็จะเป็ นการยื่นเรื่ องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญให้ วินิจฉัยตัวร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึง่ ในชันตอนต่
้
างๆ
ที่ดําเนินมาถึงจุดนี ้จะไม่ทําให้ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณสะดุด แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคําร้ องแรง
จึงต้ องกลับมาติดตามอีกครัง้ ว่า ศาลจะมีคําสัง่ หรื อ คําวินิจฉัยออกมาอย่างไร หรื อในอีกทางหนึง่ หากศาล
ฯ ไม่รับคําร้ อง ก็จะทําให้ ปัญหาดังกล่าวหมดไป

แนะลงทุนกลุ่มหุ้นมีภูมิคุ้มกันโรคระบาด หุ้นร.พ. และหุ้นปันผลสูง
ตลาดหุ้นอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับหลายบททดสอบ ทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จชะลอ NPL เพิ่มขึ ้น หากยืดเยื ้อ
อาจนําไปสูก่ ารปรับลดดอกเบี ้ยในอนาคต อีกทังยั
้ งเผชิญกับภัยธรรมชาติ ฝุ่ น PM2.5 ภัยแล้ ง และตอกยํ ้า
ด้ วยโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา ที่ระบาดขยายวงกว้ างขึ ้น
ขณะทีแ่ รงขับเคลือ่ นตลาด อย่าง Fund Flow ในปี 2563 ต่างชาติยงั คงขายสุทธิห้ นุ ไทย 4.2 พันล้ านบาท
(ytd) เช่นเดียวกับสถาบันฯ ที่ขายสุทธิ 9.0 พันล้ านบาท (ytd) โดยเงินทุนส่วนใหญ่ถกู ย้ ายมาอยู่ในสินทรัพย์
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ปลอดภัยอย่างตราสารหนี ้ จนกด Bond Yield 10 ปี ของไทยให้ อยู่ในระดับตํ่าอยู่ที่ 1.43% และตํ่ากว่า
Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐที่ 1.78% อยู่มาก
สภาวะความไม่แน่นอนทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอก ประเด็นโรคระบาด บวกกับดอกเบี ้ยที่อยู่ใน
ระดับตํ่า กลยุทธ์แนะลงทุนกลุม่ หุ้น Defensive ที่ได้ Sentiment จากประเด็นโรคระบาดโคโรนา รวมถึงฝุ่ น
PM2.5 คือ หุ้นร.พ. ที่มีพื ้นฐานแข้ งแกร่ง ชื่นชอบ BCH CHG และ BDMS (รายละเอียดในหัวข้ อก่อนหน้ า)
รวมถึงกลุม่ หุ้นปั นผลสูง ถือเป็ นเกราะป้องกันความผันผวนของตลาด และมักจะปรับตัวขึ ้นได้ ดีก่อนการ
จ่ายปั นผลเสมอ ชอบ MCS PSH LH PYLON EASTW รวมถึงกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน DIF JASIF และ
กองทุนอสังหาฯ ชอบ POPF คาดหวัง Dividend Yield ได้ สงู กว่าราว 8% ต่อปี และขึ ้นเครื่ องหมาย XD เป็ น
ลําดับแรกๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนทังหมด
้
(ปี ที่แล้ ว ประกาศจ่ายเงินปั นผลวันที่ 30 ม.ค. 62 ขึ ้นเครื่ องหมาย
XD 12 ก.พ. 2562) นอกจากนี ้ราคาหุ้นมักนิ่งๆ ไม่ผนั ผวน เหมาะทีจ่ ะหลบภัยในภาวะที่ตลาดมีความไม่
แน่นอนสูง

Valuation ของหุ้นเด่ นในแต่ ละกลุ่มที่ฝ่ายวิจัยฯชื่นชอบ
Last Price
Company
Sector
FairValue Upside PER 20F Div Yield 19F (%)
(21/01/2020)
หุ้นปันผลเด่น
MCS

STEEL

LH

PROP

MCS

STEEL

PYLON

CONS

PTT

ENERG

EASTW

ENERG

10.00
9.90

14.20
12.00

42.0%
21.2%

7.72
14.51

6.01
7.58

10.00
5.20

14.20
7.35

42.0%
41.3%

7.72
12.70

6.01
4.77

46.50
11.60

56.00
14.00

20.4%
20.7%

13.19
16.82

4.30
3.59

กองทุนโครงสร้า งพื้นฐาน
JASIF

PF Fund

POPF

PF Fund

9.80
13.10

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

9.49
7.89

DIF

PF Fund

17.10

n.a.

n.a.

n.a.

6.04
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