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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

หลายปัจจัยลบที่เกิดขึ้น ทั้งผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 ติดเชื้อเพิ่มขึ้น, สหรัฐฯมีโอกาสอาจตัดสิทธิ
GSP ไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่ประเด็นงบประมาณปี 2563 ล่าช้าต้องติดตามต่อ คาดสร้างแรงกดดันต่อ SET
Index ในวันนี้ กลยุทธ์พอร์ตการลงทุน แนะนําให้ปรับ PTT ออกจากพอร์ต (ราคาน้ํามันลงแรง) แล้ว
ลงทุนใน TU ได้ Sentiment จากค่าเงินที่กลับมาอ่อนค่า ส่วน Top Picks เลือก MCS (FV@B 14.2),
BCH (FV@B 22.10) และ TU(FV@B 20.0)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนตลอดวัน จากที่ยงั ไม่มีปัจจัยใหม่ๆมาหนุนนํา อีกทังมี
้ ปัจจัยลบ
จากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาและงบประมาณปี 2563 ที่มีความล่าช้ า จึงทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัว
ที่ระดับ 1569.55 จุด ลดลง 4.15 จุด หรื อ -0.26% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 4.75หมืน่ ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่
กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(-1.09%) GULF(-1.24%) GPSC(-3.85%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น
CPALL(-2.65%) HMPRO(-1.91%) BEAUTY(-7.81%) แต่ได้ แรงหนุนจากหุ้นกลุม่ สือ่ สารอย่าง
ADVANC(+2.29%) INTUCH(+0.83%) DTAC(+1.60%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น MINT(+2.29%)
และ BDMS(+0.97%) เป็ นต้ น
ปั จจัยต่างประเทศที่นกั ลงทุนให้ นํ ้าหนักเทไปที่ ผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 ติดเชื ้อเพิม่ ขึ ้นเป็ น 2,114 คน
เสียชีวิต 56 คน กดดันสร้ างความกังวล และน่าจะทําให้ การเดินทางระหว่างประเทศได้ รับผลกระทบ ถือ
เป็ น Sentiment เชิงลบต่อหลายธุรกิจต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ น สายการบิน สนามบิน ท่องเที่ยวโรงแรม รวมไป
ถึงการบริ โภคภาคครัวเรื อน
ความกังวลจากประเด็นดังกล่าวยังส่งผลให้ คา่ เงินบาทกลับมาอ่อนค่าเร็ ว
2.2%(ytd) ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจส่งออก แต่ยงั ถูกหักล้ างจากประเด็นสหรัฐฯมีโอกาสอาจตัดสิทธิ GSP ไทย
เพิ่มขึ ้น (ไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯมากสุด สัดส่วนราว 11% ของประเทศทังหมด
้
แต่ในนี ้มีเพียง 10% ที่ได้ รับ
สิทธิ GSP) ขณะเดียวกันยังต้ องติดตามปั ญหาความล่าช้ าของงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ต่อเนื่อง หาก
ยืดเยื ้อถือเป็ นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงสร้ างแรงกดดันต่อ SET Index เฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุม่
รับเหมาก่อสร้ าง และวัสดุก่อสร้ าง กลยุทธ์วนั นี ้ให้ ปรับพอร์ ต PTT ออกจากพอร์ ต (ราคานํ ้ามันลงแรง) แล้ ว
ลงทุนใน TU ได้ Sentiment จากค่าเงินที่กลับมาอ่อนค่า เดิมไม่ได้ รับสิทธิ GSP อยูแ่ ล้ ว ขณะที่ราคาทูน่าเริ่ ม
ฟื น้ ตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน ภาพรวมคาดกําไรสุทธิปี 2563 จะฟื น้ ตัวถึง 38.6% yoy อีกทังยั
้ งได้ ปัจจัย
หนุนจากค่าเงินบาทเริ่ มกลับมาอ่อนค่ากว่า 2.2%ytd โดย ณ ปั จจุบนั อยู่ที่ 30.6 บาท/เหรี ยญฯ ขณะที่ราคา
หุ้นปั จจุบนั มีคา่ PER ปี 2563 เพียง 13 เท่า ซึง่ ค่าเฉลี่ยกลุม่ อยู่ที่ 16 เท่า และสามารถคาดหวัง Dividend
yields เฉลี่ยสูงถึง 4% ต่อปี ถือเป็ นโอกาสสะสม ส่วน Top Pick เลือก MCS (FV@B 14.2), BCH (FV@B
22.10) และ TU(FV@B 20.0)
ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวการลงทุนของ SET Index คาดว่าอยู่ในช่วง 1560 – 1577 จุด

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,569.55
-4.15
47,514

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,074.91
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
587.86
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-680.47
นักลงทุนรายย่อย
1,167.52
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ไวรัสโคโรนาลามทั่วโลก กดดันสินทรัพย์เสี่ยง น้ํามันดิบโลกปรับฐานแรง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019 และนําไปสูโ่ รคปอดอับเสบ ที่กระจายตัวออกไปในหลาย
ประเทศทัว่ โลก ล่าสุด สํานักข่าว CNN รายงานสถานการณ์มีผ้ ตู ิดเชื ้อราว 2,114 คนในจีน และมีผ้ เู สียชีวิต
56 คน รวมทังมี
้ การแพร่ไปยังที่อื่นๆ อาทิ ไทย, ฮ่องกง ล่าสุดสหรัฐฯ พบผู้ติดเชื ้อ 5 ราย ทําให้ ทางการจีนมี
คําสัง่ ห้ ามทัวร์ จีนเดินทางออกนอกประเทศ ตังแต่
้ 27 ม.ค. 63 โดยรวมปั จจัยกดดัน
(-) หุ้นพลังงาน ราคานํ ้ามันดิบโลกปรับฐานแรงเฉลี่ยราว 3% (นํ ้ามันดิบดูไบ ล่าสุด หลุด 60 เหรี ยญฯ อยู่
ที่ 58.44 เหรี ยญฯ (สมมติฐาน ASPS คาดทังปี
้ 2563 65 เหรี ยญฯ) เป็ นปั จจัยกดดันช่วงสันต่
้ อทิศทางต่อ
ราคาหุ้น แนะนําชะลอการการลงทุน 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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(-) กลุ่มโรงแรม เนื่องจากส่งผลต่อนักท่องเทีย่ วจีนที่ถือเป็ นกลุม่ นักท่องเทีย่ วต่างชาติอนั ดับ 1 ของไทย คิด
เป็ นสัดส่วน 28% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยหรื อประมาณ 11 ล้ านคนและ 29% ของรายได้ จากนัก
ต่างชาติมาไทยรวมทังหมด
้
2 ล้ านล้ านบาท ในปี 2562 นอกจากนี ้มีโอกาสกระทบจิตวิทยาช่วงสันต่
้ อ
นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ให้ ชะลอการเดินทางมาไทย สะท้ อนจากข้ อมูลปี 2546 ทีโ่ รคซาร์ สระบาด ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยหดตัว 7% yoy จากทุกกลุม่ ลูกค้ า หลักๆ ได้ แก่ จีนลดลง 24% yoy, ยุโรป ลบ
5% yoy โดยฝ่ ายวิจยั ประเมินคําสัง่ ดังกล่าวจะสิ ้นสุดลง เมื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้
คาดกระทบ ERW ที่มีสดั ส่วนรายได้ จากโรงแรมไทยราว 90% ของรายได้ รวม , CENTEL ราว 36% ของ
รายได้ รวม (ส่วนที่เหลือเป็ นร้ านอาหารราว 56% และโรงแรมในมัลดีฟส์ราว 8%) และ MINT ราว 8% ของ
รายได้ รวม (หลักๆ เป็ น NH Hotel ในยุโรปประมาณ 56% ของรายได้ รวม และโรงแรมต่างประเทศ Ex NH
Hotel ราว 11%)โดยรวมฝ่ ายวิจยั อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการหุ้นในกลุม่ โรงแรมทังหมดปรั
้
บลดนํ ้าหนัก
การลงทุน จากเท่ากับตลาด เป็ น น้ อยกว่าตลาด พร้ อมหลีกเลี่ยงการลงทุนหุ้นในกลุม่ ระยะสัน้
(-)กลุ่มการบิน ประเมินกระทบสูงต่อผู้ที่มีรายได้ จากลูกค้ าจีน โดยปั จจุบนั AAV, AOT, THAI และ BA ซึง่
มีสดั ส่วนรายได้ จากจีนราว 30%, 15%, 8% และ 2% ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ด้ านผลกระทบต่อประมาณ
การ
ฝ่ ายวิจยั อยู่ระหว่างทบทวน โดยการเดินทางที่มีความเสี่ยงชะลอตัวจากถือเป็ นความเสี่ยงต่อ
สมมติฐานการเติบโตจํานวนผู้ใช้ บริ การปี บัญชี 2563 ของ AOT กําหนดไว้ ที่ 4.7% ทุก 1% ของผู้ใช้ บริการ
ตํ่ากว่าคาด จะกระทบกําไร 1.0% และมูลค่าหุ้น 0.6 บาท
สายการบิน AAV ที่มีความเสี่ยงกระทบมากกว่าสายการบินอื่น พบว่า ทุกๆ จํานวนผู้ใช้ บริ การตํ่าลงกว่า
สมมติฐานทุก 1% จะกระทบต่อผู้ใช้ บริ การรวม 0.3% และ 0.15% ขณะที่จะกระทบต่อกําไร 75% และ
มูลค่าหุ้น 0.4 บาท ส่วน BA และ THAI ทุกๆ อัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสารตํ่ากว่าสมมติฐาน 1% จะกระทบ
ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 75% และ 32% ขณะที่จะกระทบมูลค่าหุ้น 0.5 และ 1.0 บาท ตามลําดับ ภาพรวม ยังคงให้
ลงทุน น้ อยกว่าตลาด

บาทอ่อนค่าแรง ดีต่อหุ้นส่งออก
ค่าเงินบาทมีแนวโน้ มอ่อนค่าต่อเนื่อง ล่าสุด 30.63 บาท/เหรี ยญ(สูงสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง) ตังแต่
้ ต้นปี
2563 อ่อนค่าราว 2.2%ytd เป็ นสกุลเงินทีอ่ อ่ นค่ามากที่สดุ ในเอเชีย ถือว่าสอดคล้ องกับสกุลเงินอื่นๆใน
ภูมิภาคเอเชียที่ออ่ นค่าเช่นกัน หลักๆเกิดจากความกังวลเรื่ องการระบาดของไวรัสโคโรนา หากพิจารณา
ค่าเงินในเอเชียในช่วงที่เริ่ มมีประเด็นไวรัสโคโรนา (ตังแต่
้ วนั ที่ 20 ม.ค. 2563 จนถึงปั จจุบนั ) พบว่าค่าเงินใน
เอเชียส่วนใหญ่ออ่ นค่า เช่น เงินวอนเกาหลีออ่ นค่า 1.45%, เงินบาท 1%, เงินหยวน 0.94%, เงินรูปีอินเดีย
0.65%, เงินดอลลาร์ สิงคโปร์ 0.44%, เงินดอลลาร์ ไต้ หวัน 0.3%, เงินริ งกิตมาเลเซีย 0.11%, เงินดอลลาร์
ฮ่องกง 0.07% เป็ นต้ น ขณะทีเ่ งินเยนแข็งค่า 1% เนื่องจากนักลงทุนมองเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe
haven)
ทิศทางของค่ าเงินบาท/ดอลลาร์

ทีม่ า: Bloomberg
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%การเปลี่ยนแปลงค่ าเงินทั่วโลก

ทีม่ า: Bloomberg
เงินบาทอ่อนค่าทีอ่ ่อนค่าช่วงสันดั
้ งกล่าว เชื่อว่าจะเป็ น Sentiment บวกต่อหุ้นในกลุม่ ที่พงึ่ พาการส่งออก
และ อาทิ
กลุม่ ส่งออกสินค้ าเกษตรและอาหาร: เพราะมีสดั ส่วนรายได้ สกุลเงินสหรัฐฯมากกว่าต้ นทุนในการผลิต ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท
หากเงินบาทอ่อนค่าจะช่วยให้ รายได้ ของบริ ษัทในหน่วยบาทเพิ่มขึ ้น
STA(FV@B12.0), KSL(FV@B2.60), TU(FV@B20), CPF(FV@B40.0) และ GFPT(FV@B14.0)
กลุม่ ส่งออกชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: รายได้ เกือบทังหมดเป็
้
นสกุลเงินต่างประเทศ แต่มีต้นทุนเป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อยกว่า เช่น DELTA(FV@B40.0), HANA(FV@B25.0), KCE(FV@B12.0) และ
SVI(FV@B3.00)
กลุม่ โรงไฟฟ้ า: เงินบาทที่ออ่ นค่าลงจะทําให้ ราคาขายไฟฟ้ าปรับตัวสูงขึ ้น เพราะสูตรการคํานวณราคามีการ
อ้ างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ นบางส่วน ส่งผลให้ รายได้ จากการขายไฟฟ้าจะเพิ่มขึ ้น แต่ หาก ณ สิ ้นงวด เงิน
บาทอ่อนค่ามากกว่า ณ สิ ้นงวด 4Q62 จะเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
กลุม่ สายการบิน: ได้ Sentimemt เป็ นหลัก จากประโยชน์ในแง่รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น แต่ยงั มีปัจจัยกดดันจาก
ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น อาทิ ต้ นทุนนํ ้ามัน และค่าเช่าเครื่ องบิน เพราะมีการจ่ายเป็ นสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐจะตัดสิทธิ GSP ไทยรอบที่ 2 กระทบส่งออกจํากัด
ประเด็นสหรัฐตัดสิทธิ GSP ไทยกลับมาอีกครัง้
มูลค่ าการส่ งออกไปสหรั ฐ ผ่ านการใช้ สทิ ธิ และไม่ ใช้ สทิ ธิ GSP

 26 ต.ค.2562 สหรั ฐตัดสิทธิ GSP ไทยรอบแรก 513 สินค้ ามูลค่าส่งออกราว 1.3 พันล้ าน
ั ฑ์, เป็ นต้ น
เหรี ยญมีผล 25 เม.ย. 2563 สินค้ าสําคัญคือ อาหารทะเล, พาสต้ า, ถัว่ , เคมีภณ
ผลกระทบของการถูกตัดสิทธิ คือ ผู้สง่ ไทยต้ องเสียภาษีไปสหรัฐเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ 4.5% จะทําให้
ต้ นทุนสูงขึ ้น) สนค.ประเมินกระทบต่อการส่งออกในปี 2563 คือราว 0.01%ของยอดส่งออกรวม
ทังหมดของไทยไปทั
้
ว่ โลก หรื อกระทบราว 0.1% ของการส่งออกไปสหรัฐ
ผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาด Sector คือ กลุม่ ส่งออกเกษตรและอาหาร และ กลุม่
กลุม่ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คาดกระทบจํากัด หรื อ กระทบน้ อยมาก(รายละเอียดดังตาราง) แต่
ผู้ที่จะกระทบคือ ผู้สง่ ออกทีอ่ ยู่นอกตลาด
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บริษัท
กลุ่มเกษตรและส่งออกอาหาร

ผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP

TU(FV@B23)

สินค ้าทีส
่ ่งออกไปสหรั ฐฯ (ทูน่า กุ ้ง อาหารสัตว์เลีย้ งและอืน
่ ๆ) ไม่ไ ด ้รั บสิทธิ GSP อยู่ แล ้ว

CPF(FV@B35)

กระทบน ้อยมาก สินค ้าประเภทบะหมเี่ กีย
้ วกุ ้ง (คิดเป็ นเพีย ง 0.2% ของรายได ้รวม) ถูกยกเลิก
ิ ค ้า
สิทธิ GSP โดยจะโดนคิดภาษีนําเข ้า (Tariff) ราว 6% (เดิมไม่เสีย ภาษีนําเข ้า) ขณะทีส
่ น
ประเภทกุ ้งสดและอาหารสําเร็ จรู ปอืน
่ ทีส
่ ่งออกไปสหรั ฐฯ ไม่ได ้รั บสิทธิ GSP อยู่ แล ้ว
สินค ้าทีส
่ ่งออกไปสหรั ฐฯ (ยางพาราและถุงมือยาง) ไม่ไ ด ้ถูกตัดสิทธิ GSP

STA(FV@B13)

กระทบน ้อยมาก เพราะส่งออกนํ้าตาลไปสหรั ฐฯ เพีย ง 0.1% ของรายได ้รวม

KSL(FV@B2.30)

กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
DELTA(FV@B53)

สินค ้าทีส
่ ่งออกไปสหรั ฐฯ ไม่ไ ด ้ถูกตัดสิทธิ GSP

HANA(FV@B26)

สินค ้าทีส
่ ่งออกไปสหรั ฐฯ ไม่ไ ด ้รั บสิทธิ GSP อยู่ แล ้ว

KCE(FV@B13)

กําลังตรวจสอบกับทางบริษั ท

SVI(FV@B3.7)

กระทบน ้อยมาก

ทีม่ า : ASPS ,บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาด

อย่ างไรก็ตามในครั้ งนี้ 30 ม.ค. USTR จะพิจารณาสิทธิรอบที่ 2 ของไทย ว่ าจะตัดสิทธิหรือไม่
กระแสมีโอกาสจะตัดสิทธิในในรอบที่ 2 (ดังตารางด้ านบน) คือ วงเงินทีเ่ หลือทั้งหมดอีก 3.1
พันล้ านเหรี ยญฯ 912 สินค้ า อาทิเช่ น ชิน้ ส่ วนเครื่ องปรั บอากาศ ซึง่ มีมูลค่ ามากสุด 4.8% รองลงมา
คือ ถุงมือยาง 4.8% (STA จะกระทบหากถูกตัดสิทธิในรอบนี้), อาหารปรุ งแต่ ง, เครื่องดืม่ ไม่ มีแอ
ลกอฮอลล์ , เลนส์ แว่ นตา, ชิน้ ส่ วนระบบส่ งกําลังยานยนต์ เป็ นต้ น เพือ่ แลกกับการทีไ่ ทย หมูทมี่ ี
สารเร่ งเนื้อแดงแรคโตพามีน ซึง่ การเปิ ดตลาดเป็ นเงือ่ นไขหนึ่งทีส่ หรั ฐฯใช้ พจิ ารณาจะให้ สทิ ธิ
หรื อตัดสิทธิ
กรณีเลวร้ ายสุด คือ หากสหรัฐตัดสิทธิ GSP ส่วนที่เหลืออีกครัง้ (ตัดสิทธิ GSP ส่วนที่เหลือของไทยทังหมด)
้
เบื ้องต้ นคาดว่าจะกระทบต่อภาคส่งออกรวมทัง่ หมด ราว 0.05% ของยอดของยอดส่งออกรวมทังหมดของ
้
ไทยไปทัว่ โลก ขณะที่ห้ นุ แนะนําหลีกเลี่ยงหุ้นส่งออก อาทิ STA ที่ได้ รับ Sentiment ช่วงสัน้
หุ้นเด่ นวันนี้เลือก TU(FV @ 20.00) ได้ ประโยชน์บาทอ่อน เดิมไม่ได้ สิทธิ GPS อยูแ่ ล้ ว ซึง่ TU เป็ นหุ้น
ส่งออกอาหารขนาดใหญ่ โดยตัวธุรกิจทูน่าและกุ้งฟื น้ ตัวต่อเนื่องในปี 2563 จากราคาวัตถุดิบที่ทยอย
ปรับตัวขึ ้น อาทิ ราคาวัตถุดิบทูน่าเฉลี่ยเดือน ธ.ค. 62 อยู่ที่ 1.1 พันดอลลาร์ สหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึ ้น 16.7%
mom ถือเป็ นการปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน ภาพรวมคาดกําไรสุทธิปี 2563 จะฟื น้ ตัวถึง
38.6% yoy อีกทังยั
้ งได้ ปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่ากว่า 2.2%ytd โดย ณ ปั จจุบนั อยู่ที่
30.6 บาท/เหรียญฯ ขณะที่ราคาหุ้นปั จจุบนั มีคา่ PER ปี 2563 เพียง 13 เท่า ซึง่ ค่าเฉลี่ยกลุม่ อยู่ที่ 16 เท่า
และสามารถคาดหวัง Dividend yields เฉลี่ยสูงถึง 4% ต่อปี ถือเป็ นโอกาสสะสม
สินค้ าส่ งออกไปสหรั ฐที่ยงั ได้ สทิ ธิ GSP รอบที่ 2และ มีความเสี่ยงจะถูกตัดสิทธิ GSP
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มูลค่าส่งออกปี 61 สดั สว่ นเทียบมูลค่า
อัตราภาษีเฉลี่ย
(ล้านเหรียญ) ส่งออกทีใ่ ช้ GSP รวม
ชิน้ ส่วนเครือ่ งปรับอากาศ
208.7
4.8%
1.4%
ถุงมือยาง
208.5
4.8%
3.0%
อาหารปรุงแต่ง
169.7
3.9%
6.4%
เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์
157.1
3.6%
2.0%
เลนสแ์ ว่นตา
113.3
2.6%
2.0%
ชนิ้ ส่วนระบบส่งกําลังยานยนต์
84.3
1.9%
2.5%
หม ้อแปลงไฟฟ้ าชนิดอยู่ คงที่
67.9
1.6%
0.7%
ิ ริก
กรดซท
62.3
1.4%
6.0%
พวงมาลัยยานยนต์
49.8
1.1%
2.5%
ซิลคิ อน
43.6
1.0%
5.3%
สินค้า

ทีม่ า: USITC

ปัญหางบประมาณปี 2563 หากล่าช้า กระทบต่อกลุ่มรับเหมาฯ และวัสดุก่อสร้าง
ล่าสุด รมว.คลังจะเรี ยกประชุมร่วม 4 หน่วยงานหลัก คือ สํานักงบประมาณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธปท. และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอให้ นายกฯขยายวงเงิน
การใช้ งบประมาณจาก 50% เป็ น 75% โดยจะนําเสนอ ครม.ในวันอังคารที่ 28 ม.ค. 2563 นี ้
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อย่างไรก็ตามปั ญหาความล่าช้ าของงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยังคงต้ องติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่
29 ม.ค. 2563 นี ้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ นดั ประชุมด่วน เพื่อพิจารณาว่าจะรับคําร้ องของ นายชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภาไว้ พิจารณาวินิจฉัยหรื อไม่ กรณีเกิดปั ญหาการเสียบบัตรแทนกันในการโหวตมติ ร่างพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2563 แนวทางที่จะเกิดขึ ้นต่อจากนี ้หลักๆเป็ นไปได้ 3 ทาง
 ไม่มีผลกระทบ หากพิจารณาเป็ นการเสียคะแนน เฉพาะคนที่เสียบบัตรแทนกันเท่านัน้ ไม่ใช่
คะแนนทังหมด
้
 ผลกระทบบ้ าง หากมีปัญหาเฉพาะมาตราที่มีการลงมติแทนกัน
 ผลกระทบแรงสุด หากมีการโมฆะทังฉบั
้ บ เพราะจะต้ องไปเริ่ มต้ นกระบวนการต่างๆกันใหม่
อย่างไรก็ตามยิ่งงบประมาณล่าช้ าเท่าใด คาดกระทบต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจมากเท่านัน้ และมีความ
เสี่ยงเรื่องทีอ่ าจเกิด Government Shutdown คาดว่ากระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2563 วงเงิน 6.6
แสนล้ านบาท กระทบต่อการเดินหน้ าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รวมถึงสร้ างแรงกดดันต่ อ SET Index
เฉพาะอย่ างยิง่ หุ้นในกลุ่มรั บเหมาก่ อสร้ าง และ วัสดุก่อสร้ าง ฯลฯ

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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