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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

หลายปัจจัยลบที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลง ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่ล่าช้ากว่า
คาด รวมถึงตัวเลขการส่งออกเดือน ธ.ค.62 ที่ยังหดตัว คาดว่าจะทําให้ SET Index ปรับตัวลดลงได้
ต่อ วันนี้แนะนําให้ปรับพอร์ตอีกครั้ง โดยลดน้ําหนักหุ้น PTT ลงจาก 10% เหลือ 5% เพื่อลดผลกระทบ
จากราคาน้ํามันที่อ่อนตัว แล้วนําเงินไปเพิ่มใน CPF เป็น 15% หุ้น Top Picks เลือก CPF (FV@B 40),
BCH (FV@B 22.10)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งทรงตัวในกรอบแคบ โดยมีปัจจัยกดดันหลายเรื่ อง อาทิ รายงานยอดส่งออกเดือน
ธ.ค. 62 ติดลบ -1.28%yoy และการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดตัวใน
แดนลบเล็กน้ อยที่ระดับ 1574.59 จุด ลดลง 0.35 จุด หรื อ -0.02% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 7.29 หมื่นล้ าน
บาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ค้ าปลีกได้ แก่ CPALL(-0.66%) HMPRO(-1.24%) กลุม่ ขนส่งเช่น
AOT(-1.39%) AAV(-4.06%) แต่ได้ แรงหนุนจากหุ้นกลุม่ ธ.พ.อย่าง BBL(+2.37%) KBANK(+0.72%)
KTB(+2.48%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น GULF(+2.28%) และ GPSC(+2.67%) เป็ นต้ น

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,574.59
-0.35
72,913

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
92.79
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
601.88
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-2,202.18
นักลงทุนรายย่อย
1,507.52

ปั จจัยแวดล้ อมทางพื ้นฐานส่วนใหญ่วนั นี ้มีนํ ้าหนักในทางลบ และน่าจะกดดันให้ SET Index ปรับตัวลดลง
ได้ ตอ่ เริ่ มจากราคานํ ้ามันที่ปรับตัวลดลง หลังเกิดความกังวลด้ าน Demand อันเนื่องมากจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะที่ Supply ยังอยู่ระดับสูง ซึง่ น่าจะสร้ างแรงกดดันต่อหุ้นในกลุม่ นํ ้ามัน ส่วน
ปั จจัยในประเทศก็มีหลายเรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ น ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ2563 ที่มีโอกาสล่าล้ าออกไปอีก โดย
อาจเริ่ มเบิกจ่ายได้ ใน 2Q63 ทังนี
้ ้เป็ นผลจากการตรวจพบว่า มี ส.ส. บางท่านมีการเสียบบัตรฯ ลงคะแนน
แทนกัน ทําให้ ต้องส่งเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การเบิกจ่ายที่ลา่ ช้ าดังกล่าวจะกระทบต่องบจ่าย
ลงทุนของรัฐบาล ส่งผลให้ การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทยมีอปุ สรรคมากขึ ้น รวมถึงสร้ างแรงกดดันต่อ SET
Index เฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง และ วัสดุก่อสร้ าง ปั จจัยต่อมาเป็ นเรื่ องการส่งออก ซึง่ มี
การประกาศตัวเลขเดือน ธ.ค.62 ออกมาพบว่าหดตัว 3% และทําให้ ภาพรวมทังปี
้ 2562 ลดลง 2.7%
สถานการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นการส่งสัญญาณล่วงหน้ าไปถึง ตัวเลขการส่งออกในปี 2563 ว่าเป็ นไปได้ ที่
อาจจะเห็นการติดลบต่อเนื่อง ซึง่ จะทําให้ กลายเป็ นอีกปั จจัยหนี่งทีส่ ร้ าง Downside ให้ กบั ประมาณการ
GDP Growth ปี 2563 ซึง่ ฝ่ ายวิจยั ทําไว้ ที่ 2.8% ภายใต้ สมมุติฐานว่า การส่งออกจะเติบโต 0.5% , การ
ลงทุนภาครัฐโต 6% วันนี ้ฝ่ ายวิจยั พิจารณาปรับพอร์ ตการลงทุนอีกครัง้ โดยตัดขายทํากําไรหุ้น PTT ออกไป
5% จากเดิมที่มีนํ ้าหนัก 10% ของพอร์ ตการลงทุน แล้ วนําเงินลงทุนไปเพิ่มนํ ้าหนักในหุ้น CPF จาพ 10%
เป็ น 15% สําหรับหุ้น Top Picks เลือก CPF และ BCH

น้ํามันดิบโลกปรับฐานแรง จาก Demand ที่ชะลอ และ Oversupply
เช้ านี ้ราคานํ ้ามันดิบปรับฐานแรงราว 3% โดยมีปัจจัยกดดันจากทัง้ 2 ฝั่ งคือ ฝั่ ง Supply สํานักงานพลังงาน
สากล (IEA) ออกรายงานคาดการณ์ Supply นํ ้ามันโลก คาดในช่วง 1H63 จะ Over Supply เพิ่มขึ ้น 1
ล้ านบาร์ เรลต่อวัน เช่นเดียวกับฝั่ ง Demand ถูกดดันจาก ความกังวลเศรษฐกิจโลกจะชะลอจาก จีน
หลังจากการแพร่ระบาดของ โรคปอดอับเสบอันเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ที่กระจายตัวออกไปใน
หลายประเทศ ล่าสุดมีผ้ เู สียชีวิต 17 ราย และผู้ติดเชื ้อก 549 ราย โดยรวมปั จจัยกดดันต่อช่วงสันต่
้ อทิศทาง
ราคา แนะนําหลีกเลี่ยงการลงทุนใน หุ้นพลังงาน อาทิ PTT (FV@B56 ) PTTEP (FV@B170)
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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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เบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 อาจล่าช้าออกไปอีก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) สังกัดพรรครัฐบาล 90 คน ยื่นเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร์ เพื่อ
ขอให้ สง่ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ใน 3 ประเด็น หลังตรวจสอบพบว่า ส.ส.
บางรายมีการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนลงมติแทนกัน ประกอบด้ วย
1. กระบวนการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ขัดหรื อแย้ งกับหลักการการออกเสียงลงคะแนนตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 120 หรื อไม่
2. หากมีปัญหา จะมีปัญหาทังฉบั
้ บ หรื อ มีปัญหาเฉพาะมาตราที่มีการลงมติแทนกัน
3. หากมีปัญหา จะดําเนินการในแต่ละกรณีอย่างไร
ทังนี
้ ้ในช่วงเวลาทีย่ งั ไม่มีความชัดเจนในเรื่ องดังกล่าว นายกรัฐมนตรี จะชะลอการนํา ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
ขึ ้นทูลเกล้ าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
สถานการณ์ดงั กล่าวถือว่าเลวร้ ายกว่าที่ฝ่ายวิจยั คาดไว้ วา่ การเบิกจ่ายงบประมาณจะไม่สะดุดในช่วงที่มี
การตรวจสอบและรอคําวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ แต่ข้อเท็จจริ งออกมาปรากฎว่า ในช่วงเวลาการรอ
ดังกล่าวจะยังไม่มีการเดินหน้ าเพื่อให้ พ.ร.บ.งบประมาณฯ มีผลบังคับใช้ ซึง่ ณ จุดนี ้ มีการคาดหมายกันว่า
อาจล่าช้ าออกไปอีกราว 2 เดือน ซึง่ ก็หมายความว่าการเริ่ มเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบจ่ายลงทุน
ภาครัฐ อาจเกิดขึ ้นในช่วง 2Q63 ซึง่ เป็ นปั จจัยลบต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงตลาดหุ้น เฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง รวมถึง วัสดุก่อสร้ าง

GDP Growth ปี 2563 มีความเสี่ยงตถูกปรับลง จาก งบประมาณล่าช้า, ส่งออก และเงินบาท
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ASPS เห็นความเสี่ยงต่อประมาณ ASPS คาดปี 2563 ขยายตัว 2.8%มี
โอกาสตํ่าคาด 3 ประเด็น คือ
 เบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 อาจล่าช้ าออกไปอีก ASPS คาดกระทบโดยตรงต่อสมมติฐาน
(Assumption) คือ การลงทุนของภาครัฐ (สัดส่วนในองค์ประกอบ GDP ราว 6%)ที่คาดขยายตัว
6%ในปี 2563 มีโอกาสไม่เป็ นไปตามที่คาด เนื่องจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รอเม็ดเงินจาก
งบประมาณถูกเลือ่ นออกไป เบื ้องต้ น ASPS ทําการศึกษาผลกระทบการลงทุนภาครัฐลดลงทุกๆ
1% จากคาดการณ์ปัจจุบนั คาด 6% ดังกล่าว โดยกําหนดให้ ปัจจัยอื่นคงที่ คือ ภารบริ โภค
ครัวเรื อน 3% ลงทุนเอกชน 3.8% การบริ โภครัฐ 2.5% พบว่าจะกระทบต่อ GDP Growth ลดลง
จากคาดการเดิมราว 0.0085%
การลงทุนภาครั ฐที่ลดลงทุกๆ 1% จะกระทบ GDP Growth 0.008%
ลงทุนภาครัฐปี 2563 GDP Growthปี 2563
8.0%
2.819%
7.0%
2.809%
6.0%
2.800%
5.0%
2.791%
4.0%
2.781%
3.0%
2.772%
2.0%
2.762%

ทีม่ า: ASPS คาดการณ์

 ภาคส่งออก (สัดส่วนใหญ่สดุ ราว 68%ของ GDP) ยังเห็นทิศทางชะลอตัว ล่าสุด ยอดส่งออกไทย
เดือน ธ.ค. 2562 หดตัว 1.3%yoy (หน่วยบาทหดตัว 9.6%) ยอดส่งออกไปตลาดสําคัญขยายตัว
เช่น สหรัฐพลิกกลับมาฟื น้ ตัว, จีนขยายตัวต่อดือนที่ 2 โดยเฉพาะสินค้ าเกษตร เช่นไก่ จากปั ญหา
โรคระบาดในสุกร อย่างไรก็ตาม ตลาดอื่นๆยังคงหดตัว เช่น ยุโรป, ญี่ปน,
ุ่ ฮ่องกง โดยรวมทําให้
ส่งออกเฉลี่ยทังปี
้ 2562 หดตัว 2.65%yoy VS ASPS คาดทังปี
้ 2562 ที่ 3%
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การส่ งออกของไทยช่ วงปี 2561-2562 และค่ าเงินบาท

ทีม่ า: กระทรวงพาณิ ชย์

ASPS ประเมินว่าส่งออกปี 2563 ยังมีปัจจัยท้ าทายหลายประเด็น และมทีโอกาสติดลบเหมือนปี 2562 โดย
ทําการศึกษาผลกระทบหากส่งออก(X)ลดลงทุกๆ 1% จากคาดการณ์ปัจจุบนั คาด 0.5% โดยกําหนดให้
ปั จจัยอื่นคงที่ จะกระทบต่อ GDP Growth ลดลงจากคาดการเดิมราว 0.13% โดยรวมถือเป็ นความเสี่ยง
ต่อตลาดหุ้น
ส่ งออกที่ลดลงทุกๆ 1% จะกระทบ GDP Growth 0.13%
คาดการณ์ส่งออกปี 2563 GDP Growthปี 2563
2.5%
3.06%
1.5%
2.93%
0.5%
2.80%
‐0.5%
2.67%
‐1.5%
2.54%
‐2.5%
2.41%
‐3.5%
2.28%

ทีม่ า: ASPS

 เงินบาทหากแข็งค่า เฉลี่ยตังแต่
้ ต้นปี 2563 อยู่ที่ 30.2 บาท (ASPS คาดทังปี
้ 2562 ที่ 31 บาท)
ลงทุนรัฐลดลงทุกๆ 1 ส่งออกลดลงทุกๆ 1% GDP Growthปี 2563
8.0%
2.5%
3.08%
7.0%
1.5%
2.94%
6.0%
0.5%
2.80%
5.0%
‐0.5%
2.66%
4.0%
‐1.5%
2.52%
3.0%
‐2.5%
2.38%
2.0%
‐3.5%
2.25%

โดยรวม ASPS เห็น Factor risk ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่ าว ทําให้ อยู่ในช่ วงทบทวนประมาณ ซึง่ มีโอกาส
จะปรั บลง ทําให้ เชื่อว่ ามีโอกาสที่ กนง. มีโอกาสพิจารณาปรั บลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ใน 1H63
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ นํ้าหนัก การประชุมวันที่ 5 ก.พ. 2563 (ครั้ งแรกของปี ) ตลาดเริ่มมอง
ว่ า กนง. จะปรั บลดดอกเบี้ยลง (มีนักวิเคราะห์ คาด กนง. ลดดอกเบี้ย 0.25% 6 ท่ าน จากทั้งหมด 19
ท่ าน)
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กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นปันผลสูง และหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
SET Index ปรับตัวลดลง 3 วันติดต่อกัน 26 จุด หรื อ 1.6% ยังคงเผชิญกับปั จจัยกดดันเป็ นระลอกๆ ทังราคา
้
นํ ้ามันที่ปรับตัวลงแรงกว่า 3% ในคืนที่ผ่านมา ประเด็นการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ขณะที่ใน
ประเทศยังมีประเด็นกดดันจากตัวเลขส่งออก เดือน ธ.ค. หดตัว 1.3% และความเสี่ยงทีง่ บประมาณปี 2563
อาจล่าช้ า ขณะทีแ่ รงขับเคลื่อนตลาด อย่าง Fund Flow ภาพในปี 2563 ต่างชาติยงั คงขายสุทธิห้ นุ ไทย 4.1
พันล้ านบาท (ytd) เช่นเดียวกับสถาบันฯ ทีข่ ายสุทธิ 1.12 หมื่นล้ านบาท (ytd)
สภาวะความไม่แน่นอนทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอก กดดันแรงขับเคลือ่ นจาก Fund Flow ยังชะลอ
กลยุทธ์แนะนํา Selective Buy โดยเน้ นลงทุนหุ้นพื ้นฐานดีปันผลสูง รวมถึงหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดย
ฝ่ ายวิจยั คัดเลือกมาให้ มีดงั นี ้
หุ้นปั นผลสูง ถือเป็ นเกราะป้องกันความผันผวนของตลาด และมักจะปรับตัวขึ ้นได้ ดีก่อนการจ่ายปั นผล
เสมอ หากราคาย่อตัวถือเป็ นโอกาสสะสม แนะนํา MCS PSH EASTW รวมถึงกองทุนโครงสร้ าง
พื้นฐาน DIF JASIF และกองทุนอสังหาฯ POPF
หุ้นผลประกอบการดีมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว แนะนํา STA(FV @ 12.00) คาดกําไรปี 2563 นี ้ ฟื น้
ตัวอย่างก้ าวกระโดด 5 เท่า จากฐานที่ตํ่าในปี 2562 มาอยู่ที่ 703 ล้ านบาท บวกกับราคายางที่ปรับตัวขึ ้นมา
แรงกว่า 17% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ถือเป็ น Sentiment ที่ดีตอ่ ราคาหุ้น, CPF(FV @ 40.00) ตัวเลข
ส่งออกไก่เดือน ธ.ค. ยังขยายตัว 2%YoY ขณะที่ราคาหมูยงั ยืนอยู่ในระดับสูง บวกกับค่าเงินบาทที่เริ่ มอ่อน
ค่าขึ ้น หนุนรายได้ ของธุรกิจเพิ่มขึ ้น สุดท้ าย BCH(FV @ 22.10) คาดผลประกอบการปี 2563 เติบโต 12%
ได้ แรงหนุนจากการปรับเพิ่มรายได้ คา่ หัวประกันสังคม ซึง่ มีฐานผู้ป่วยประกันสังคมที่มากสุดในกลุม่ ฯ อีก
ทังยั
้ งได้ Sentiment จากปั จจัยสภาวะอากาศที่แปรปวน ฝุ่ น PM2.5 รวมถึงความกังวลต่อการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
Valuation หุ้นปั นผลเด่ น และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 19F (%) EPS Growth 20F
(22/01/2020)

หุ้นปันผลเด่น
JASIF

ICT

9.85

n.a.

n.a.

n.a.

9.44

n.a.

PSH

PROP

POPF

PF&REIT

14.60
13.10

18.50
n.a.

26.7%
n.a.

6.31
n.a.

8.34
7.89

2.6%
n.a.

MCS

STEEL

9.90
17.10

14.20
n.a.

43.4%
n.a.

7.64
n.a.

6.07
6.04

17.9%
n.a.

DIF

ICT

หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
STA

AGRI

11.10

12.00

8.1%

24.24

0.20

525.3%

BCH

HELTH

EASTW

ENERG

15.70
11.50

22.10
14.00

40.8%
21.7%

29.08
16.67

1.67
3.62

13.3%
9.2%

CPF

FOOD

30.25

40.00

32.2%

11.59

2.64

5.1%
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