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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

ความกัววลต่อเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น หลังเกิดปัญหากับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ทํา
ให้การเบิกจ่ายล่าช้าไปมาก ซึ่งจะตามมาอีกหลายปัญหาต่อเนื่อง เชื่อว่าจะเห็นการขยายผลสร้างแรง
กดดันต่อ SET Index สําหรับกลยุทธ์พอร์ตการลงทุนวันนี้ แนะนําขายทํากําไร STA ซึ่งทํากําไรได้กว่า
16% และนําเงินเข้าเพิ่มน้ําหนักการลงทุนใน BCH และ MCS อย่างละ 5% หุ้น Top Pick เลือก CPF
(FV@B 40), BCH (FV@B 22.10)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี้ ตลาดหุนไทยแกวงผันผวนตลอดวัน โดยมีปจจัยกดดันจากการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
2019 รวมถึงราคาน้ํามันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงกวา 3% จึงทําใหตลาดหุนในภูมิภาคปดตัวในแดนลบ
เปนสวนใหญรวมถึงไทยที่ปดตัวในแดนลบที่ระดับ 1573.70 จุด ลดลง 0.89 จุด หรือ -0.06% โดยมีมูลคา
การซื้อขาย 6.14 หมื่นลานบาท ซึ่งกลุมที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุมพลังงานไดแก BGRIM(-0.76%)
PTT(-1.08%) PTTEP(-1.53%) กลุมคาปลีกเชน BEAUTY(-3.76%) HMPRO(-1.26%) แตไดแรงหนุนจาก
หุ น กลุ ม ร.พ.อย า ง BDMS(+3.00%) BCH(+3.18%) BH(+0.70%) รวมถึ ง หุ น ขนาดใหญ อ ย า งเช น
SCC(+1.39%) และ CPF(+1.65%) เปนตน
ประเมินวาแรงกดดันจากปญหาความลาชาของงบประมาณรายจายป 2563 ยังไมหมดไป และนาจะเห็น
ขอมูลในเชิงขยายผลจากการเบิกจายงบประมาณที่ลาชามากขึ้นไปอีก โดยพัฒนาการของเหตุการณลา สุด
พบวา ไดมีการสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแลว ซึง่ ตองรอดูวา ศาลฯ จะรับคํารองไวพิจารณา
หรือไม และเมื่อรับแลวจะมีคําสั่งใหปฎิบัติอยางไรในชวงที่รอผลการวินิจฉัยหรือไม สวนผลการวินิจฉัยอาจ
เกิดขึ้นไดหลายแนวทาง เชน เห็นวา ราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ไมโมฆะ เนือ่ งจากแมตัดจํานวนเสียงที่
มีปญหาออกไปแลว เสียงสวนใหญก็ยังเห็นชอบกับรางฯ เหมือนเดิม ซึง่ กรณีนี้ถอื วาดีที่สุด หรืออีกแนวทาง
หนึ่ง อาจมีผลเฉพาะในบางมาตราที่มีปญหาในเรื่องการกดบัตรลงคะแนนแทนกัน ซึ่งฝายวิจัยเห็นวามี
โอกาสเกิดขึ้นไมมาก หรือในกรณีเลวรายสุดก็คือ เห็นวา รางฯ มีผลเปนโมฆะทั้งฉบับ อยางไรก็ตามหัวใจ
สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เปนเรื่องของกรอบเวลา ที่ศาลฯ จะใชในการพิจารณา รวมถึงเวลาในการที่ สภาฯ จะ
ใชในการขับเคลื่อนให งบประมาณมีผลบังคับใช วาจะนานเทาไร เนื่องจากปจจุบันกําหนดการเบิกจาย
งบประมาณ ลาชาไปแลวถึง 4 เดือน หากกระบวนการตางๆ ใชเวลาอีก 2 เดือน ก็เทากับวาลาชาไป 6 เดือน
โดยยิ่งลาชาเทาใดก็ยิ่งมีผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจมากเทานั้น สวนความเสี่ยงเรื่องที่อาจเกิด
Government Shutdown ฝายวิจัยเห็นวามีแนวทางที่จะเลี่ยงภาวะดังกลาวได เพราะแมจะมีขอ กําหนดวา
ในชวงเวลาที่งบประมาณปใหมยังไมสามารถเบิกจายได สามารถที่จะนํางบประมาณของปกอ นมาใชไป
พลางกอน 50% ของฐานงบประมาณมีกอน แตกเ็ ปดชองทางใหรัฐบาลสามารถขยายวงเงินการเบิกใชเปน
75% ได สวนประเด็นอื่นที่ตองติดตามยังเปนเรื่อง การแพรระบาดของ ไวรัสโคโลนา ซึ่งยังขยายวงอยาง
รวดเร็ว สรางแรงกดดันตอหุนในหลายกลุมอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนการบิน ทองเทีย่ ว หรือ สินคาโภค
ภัณฑ สวนที่ไดรับผลดีคือกลุมโรงพยาบาล วันนีฝ้ ายวิจัยแนะนําใหปรับพอรตโดยขายทํากําไรหุน STA
(น้ําหนัก 10% ของพอรต) ซึ่งมีกําไรกวา 16% และนําเงินเขาลงทุนใน BCH เพิ่ม 5% และ MCS เพิ่ม 5%
สวน Top Pick ไดแก CPF และ BCH
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ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใดๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้น
โดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไม
ก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมวากรณีใด
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ไวรัสโคโรนายังคงเป็นประเด็นกดดัน สัปดาห์หน้า 28-29 ประชุม Fed
ตางประเทศ ตลาดหุนโลกยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องการแพรระบาดไวรัสโคโรนา ซึ่งลาสุดมีติดเชื้อ
653 ราย และเสียชีวิต 25 ราย กดดันใหตลาดหุนแกวงตัวไรทิศทาง โดยดัชนี Dow Jones ลดลง 0.09%
สวน S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% ขณะที่ราคาน้ํามันดิบปรับฐานตอเนือ่ งเกือบ 2% ตอจากวานนี้ ที่ปรับฐานไป
กวา 3% ความกังวลวา Demand น้ํามันอาจลดลง เชนเดียวกับฝง Supply วานนี้ EIA รายงาน สต็อค
น้ํามันดิบของหสรัฐลดลง 4.05 แสนบารเรล นอยกวา(ตลาดคาดลดลง 1 ลานบารเรล) โดยรวมปจจัยกดดัน
ตอชวงสั้นตอทิศทางราคาหุนในกลุมพลังงาน อาทิ PTT (FV@B56 ) และ PTTEP (FV@B170)
สัปดาหหนา ใหนา้ํ หนัก การประชุมธนาคารคารกลางของโลกอีก 2 แหงคือ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ใน
วันที่ 29 ม.ค. 2563 (ทราบผลชวงกลางดึก ตามเวลาไทย) และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ในวันที่ 30 ม.ค.
2563 ซึ่งตลาดสวนใหญคาดวาธนาคารทั้ง 2 จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 1.75% และ 0.75% ตามเดิม

เศรษฐกิจยังต้องฟันฝ่าอุปสรรครอบด้าน หวังมาตรการกระตุ้นการเงินและการคลัง
ประเมินวาแรงกดดันจากปญหาความลาชาของงบประมาณรายจายป 2563 ยังไมหมดไป และนาจะเห็น
ขอมูลในเชิงขยายผลจากการเบิกจายงบประมาณที่ลาชามากขึ้นไปอีก ซึ่งสงผลตอ หนึ่งในเครื่องยนต
ขับเคลือ่ น GDP คือ การลงทุนภาครัฐ เปนผลจากการตรวจพบวา มี ส.ส. บางทานมีการเสียบบัตรฯ
ลงคะแนนแทนกัน ทําใหตองสงเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แนวทางที่จะเกิดขึ้นตอจากนี้หลักๆเปนไป
ได 3 ทาง
 ไมมีผลกระทบ หากพิจารณาเปนการเสียคะแนน เฉพาะคนที่เสียบบัตรแทนกันเทานัน้ ไมใช
คะแนนทั้งหมด
 ผลกระทบบาง หากมีปญหาเฉพาะมาตราที่มีการลงมติแทนกัน
 ผลกระทบแรงสุด หากมีการโมฆะทั้งฉบับ เพราะจะตองไปเริ่มตนกระบวนการตางๆกันใหม
ทั้งนี้ในชวงเวลาทีย่ ังไมมีความชัดเจนในเรื่องดังกลาว นายกรัฐมนตรี จะชะลอการนํา ราง พ.ร.บ.ดังกลาว
ขึ้นทูลเกลาถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
การเบิกจายงบประมาณจะไมสะดุดในชวงที่มีการตรวจสอบและรอคําวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ แต
ขอเท็จจริงออกมาปรากฎวา ในชวงเวลาการรอดังกลาวจะยังไมมีการเดินหนาเพื่อให พ.ร.บ.งบประมาณฯ
มีผลบังคับใช ซึ่ง ณ จุดนี้ มีการเบิกจายงบประมาณ ลาชาไปแลวถึง 4 เดือน และคาดหมายกันวาอาจลาชา
ออกไปอีกราว 2 เดือน และจะทําใหระยะเวลาในการเบิกจายเหลือเพียง 6 เดือนเทานัน้ โดยงบประมาณป
2563 วงเงิน 3.2 ลานลานบาท
งบประมาณภาครัฐป 2555 ถึง 2563
รายจ่ายประจํา

รายจ่ายลงทุน
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ที่มา : สํานักงบประมาณ
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ลาสุดรัฐบาลจะมีเม็ดเงินเบิกจายเขาสูระบบเศรษฐกิจ 5 แสนลานบาท และเบิกจายไดถึง สิ้น มี.ค.2563
อยางไรก็ตามรัฐบาลสามารถนํางบประมาณของปกอนมาใชไปพลางกอน 50% ของฐานงบประมาณมี
กอน และเตรียมหาวิธีทางใหรัฐบาลสามารถขยายวงเงินการเบิกใชเปน 75%
อยางไรก็ตามยิ่งงบประมาณลาชาเทาใด คาดกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจมากเทานั้น และมีความ
เสี่ยงเรือ่ งทีอ่ าจเกิด Government Shutdown คาดวากระทบตอการเบิกจายงบลงทุนป 2563 วงเงิน 6.6
แสนลานบาท กระทบตอการเดินหนาโครงการลงทุนขนาดใหญ
ประเด็นดังกลาวสงผลใหการฟน ตัวของเศรษฐกิจไทยมีอปุ สรรคมากขึ้น รวมถึงสรางแรงกดดัน
ตอ SET Index เฉพาะอยางยิ่งหุนในกลุมรับเหมากอสราง และ วัสดุกอสราง ฯลฯ
โดยรวมจากสภาพแวดลอมดังกลาว ASPS นําเสนอใน Market talk เมื่อวานนี้ เห็นความเสี่ยง(Downside)
ตอประมาณ ASPS โนมเศรษฐกิจไทยป 2563 คาด 2.8%yoy ซึ่งมีโอกาสจะปรับประมาณการลง อยู
ในชวงทบทวนประมาณ ทั้งปจจัยภายนอก (กําแพงภาษีสหรัฐ-จีนยังมีอยู 4 รอบ กระทบสมมติฐานสงออก
ป 2563 ต่ํากวาคาด 0.5%,ไวรัสโคโรนา กระทบภาคทองเที่ยว) ในประเทศ คือประเด็นเรื่องงบประมาณ
ลาชาดังกลาว และภัยแลงหนักสุดในรอบ 40 ปกระทบกําลังซือ้ เปนตน
โดยรวมเชื่อวาเศรษฐกิจไทยยังตองพึ่งการกระตุนผานมาตรการทางการเงิน คือ คาด มีโอกาสที่ กนง. มี
โอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ใน 1H63 เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ โดยใหน้ําหนัก การประชุมวันที่ 5
ก.พ. 2563 (ครั้งแรกของป) ตลาดเริ่มมองวา กนง. จะปรับลดดอกเบี้ยลง ควบคูก ับมาตรการคลัง ลาสุด
รัฐบาลเตรียมมาตรการสงเสริมการลงทุนของเอกชน อาทิ ยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรนาน เริ่ม 1 ม.ค.-31
ธ.ค.63 และนํารายจายเครื่องจักรมาหักคาใชจายสําหรับคํานวณภาษีได 2.5 เทา จากเดิมที่เคยให 2 เทา
และมาตรการกระตุนภาคทองเที่ยว อาทิ ชิมชอปใชที่ใหสิทธิแกแกนักทองเที่ยวตางชาติ (ชิมชอปใช
อินเตอร) ผานการแจกคูปองเงินสดใหนักทองเที่ยว โดยในสวนนี้จะใชเงินจากงบประมาณกลาง (งบกลาง)
แต ASPS มองวาไมมีน้ําหนักมาก

กลยุทธ์ยังคง Selective Buy แนะหุ้นปันผลสูง และหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธยังคงแนะนํา Selective Buy โดยเนนลงทุนหุนพืน้ ฐานดีปนผลสูง รวมถึงหุนที่มีปจจัยบวก
เฉพาะตัว โดยฝายวิจัยคัดเลือกมาใหมีดังนี้
หุนปนผลสูง ถือเปนเกราะปองกันความผันผวนของตลาด และมักจะปรับตัวขึ้นไดดีกอนการจายปนผล
เสมอ หากราคายอตัวถือเปนโอกาสสะสม แนะนํา MCS PSH EASTW รวมถึงกองทุนโครงสราง
พื้นฐาน DIF JASIF และกองทุนอสังหาฯ POPF
หุนผลประกอบการดีมีปจจัยบวกเฉพาะตัว แนะนํา CPF(FV @ 40.00) ตัวเลขสงออกไกเดือน ธ.ค. ยัง
ขยายตัว 2%YoY ขณะที่ราคาหมูยังยืนอยูในระดับสูง บวกกับคาเงินบาทที่เริ่มออนคาขึ้น หนุนรายไดของ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น สุดทาย BCH(FV @ 22.10) คาดผลประกอบการป 2563 เติบโต 12% ไดแรงหนุนจากการ
ปรับเพิ่มรายไดคาหัวประกันสังคม ซึ่งมีฐานผูปวยประกันสังคมที่มากสุดในกลุมฯ อีกทัง้ ยังได Sentiment
จากปจจัยสภาวะอากาศที่แปรปวน ฝุน PM2.5 รวมถึงความกังวลตอการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธใหม
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Valuation หุนปนผลเดน และหุน ที่มีปจจัยบวกเฉพาะตัว
Company

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 19F (%) EPS Growth 20F
(23/01/2020)

Sector

หุ้นปันผลเด่น
JASIF

ICT

9.85

n.a.

n.a.

n.a.

9.44

n.a.

PSH

PROP

POPF

PF&REIT

14.40
13.10

18.50
n.a.

28.5%
n.a.

6.23
n.a.

8.45
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
BCH

HELTH

EASTW

ENERG

16.20
11.60

22.10
14.00

36.4%
20.7%

30.00
16.82

1.62
3.59

13.3%
9.2%

CPF

FOOD

30.75

40.00

30.1%

11.78

2.60

5.1%

ที่มา: SET,ฝายวิจัย ASPS

SET vs Sector Return 2019

ที่มา : ฝายวิจยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ที่มา : ฝายวิจยั ASPS
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