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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

แม้รัฐบาลจะพยายามเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจใน
ประเทศออกมา แต่ด้วยปริมาณเม็ดเงินที่ค่อนข้างจํากัด ทําให้แรงขับเคลี่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่
แรงเท่าที่ควร จึงทําให้เกิดความคาดหวังว่าอาจเห็นการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม วันนี้
แนะนําเพิ่มน้ําหนักใน ROBINS 5% โดยนํามาจากการลดน้ําหนัก PSH หุ้น Top Picks เลือก BCH (FV@B
22.10) และ MCS (FV@B 14.20)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงเป็ นวันที่ 2 จากประเด็นการระบาดของไวรัสโคโรนา, การเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2563 ที่มีความล่าช้ า และสหรัฐอาจตัดสิทธิ GSP ไทยรอบที่ 2 จึงทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัว
ในแดนลบที่ระดับ 1513.26 จุด ลดลง 10.89 จุด หรื อ -0.71% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.71 หมื่นล้ านบาท
ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ อาหารได้ แก่ CPF(-4.96%) CBG(-1.41%) TU(-3.50%) กลุม่ พลังงาน
เช่น BGRIM(-4.62%) GPSC(-4.08%) GULF(-2.31%) และกลุม่ ขนส่งอย่าง AOT(-1.09%) BTS(-1.52%)
รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น SCC(-2.27%) และ VGI(-5.88%) เป็ นต้ น
ผลการประชุม ครม. ปรากฎการประกาศใช้ หลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม นํ ้าหนักส่วนใหญ่เป็ น
การกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน โดยการให้ สิทธิพิเศษทางด้ านภาษี รวมถึงการเข้ าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี ้ย
ตํ่า และยังมีการระตุ้นการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนผ่านการเพิ่มเบี ้ยยังชีพผู้พิการเป็ น 1000 บาท พร้ อมกันนี ้
ครม. ยังอนุมตั ิโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง ศูนย์วฒ
ั นธรรม – บางขุนนนท์ มูลค่า 1.28 แสนล้ านบาท
ภาพรวมของมาตรการดังกล่าวถือว่าน่าจะสร้ าง Sentiment เชิงบวกให้ กบั ภาคเศรษฐกิจในประเทศ แต่
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของปริ มาณเม็ดเงินที่จะไหลเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจในช่วง ปี 2563 ฝ่ ายวิจยั
เห็นว่ายังมีจํานวนไม่มากนัก เมือ่ เทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจดดยภาพรวมที่ยงั ค่อนข้ างซบเซา ส่วน
มาตรการการคลังในด้ านอื่นๆ ทีจ่ ะมีออกมาในอนาคต ก็น่าจะมีอยู่อย่างจํากัด สถานการณ์แวดล้ อม
ดังกล่าวอาจทําให้ แนวคิดเรื่ องการใช้ นโยบายทางการเงินเข้ ามาเป็ นแรงเสริ มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจึงมี
โอกาสที่จะเกิดขึ ้นได้ โดยในสัปดาห์หน้ า กนง. จะมีการประชุม และเริ่ มเห็นความคาดหวังเล็กๆ ขึ ้นมาว่า
อาจเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง อีก 1 ครัง้ มาสูร่ ะดับ 1% หากเป็ นไปดังกล่าวข้ างต้ น ก็นา่ จะ
ทําให้ Market Earning Yield Gap ของตลาดหุ้นไทยขยายกว้ างขึ ้นมาอยู่ที่บริ เวณ 4.8 – 5% ซึง่ เป็ นระดับ
ค่อนข้ างสูง แต่อย่างไรก็ตามการตีความ Market Earning Yield Gap ณ ปั จจุบนั อาจแตกต่างจากในอดีต
ในสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ อาจไม่ได้ มองว่า Valuation ของตลาดหุ้นไทยถูก แต่การที่ Gap กว้ างขึ ้นเป็ นเพราะ
Bond Yield ปรับตัวลดลงมาตํ่า ซึง่ การกําหนดกลยุทธ์การลงทุนทีป่ ลอดภัย จึงให้ ความสําคัญไปกับการ
เลือกหุ้นที่มี Valuation ไม่แพง และ Dividend Yield สูง ซึง่ ถือว่าเป็ นองค์ประกอบใหญ่ใน Model Portfolio
ของฝ่ ายวิจยั อยูแ่ ล้ ว วันนี ้ฝ่ ายวิจยั แนะนําปรับพอร์ ตลงทุนเล็กน้ อย โดยต้ องการเพิม่ นํ ้าหนักการลงทุนใน
ROBINS ซึง่ เป็ นโอกาสสุด ท้ ายที่จะสะสมเพือ่ ไปแลกเป็ นหุ้น CRC ต้ นเดือน ก.พ.63 อีกทังราคาปั
้
จจุบนั ตํ่า
กว่า 66.50 บาท จึงเพิ่มนํ ้าหนักขึ ้น 5% เป็ น 10% โดยนํ ้าหนักที่เพิ่มมาจากการลดนํ ้าหนักหุ้น PSH ลง ส่วน
Top Picks เลือก MCS และ BCH

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,513.26
-10.89
67,114

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-651.20
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-2,262.61
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-907.10
นักลงทุนรายย่อย
3,820.91
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คืนนี้ผลประชุม Fed คาดคงดอกเบี้ยฯ แต่ยังให้น้ําหนักไวรัสโคโรนา
ตลาดหุ้นโลกต่างประเทศเมื่อวานนี ้ ปรับฐานแรงไปในทิศทางเดียวกัน จากความกังวลการระบาดของไวรัส
โคโรนาที่ยงั แพร่กระจาย สวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี S&P500 +1.01% และ ดัชนี Dow jones +
0.66% โดยมีปัจจัยหนุนเฉพาะจาก รายงานดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง คือ ดัชนีความเชื่อมัน่
ผู้บริ โภค เดือน ม.ค. อยู่ที่ 131.6 จุดดีกว่าที่ตลาดคาด 128จุด และความคาดหวังผลประกอบการหุ้นกลุม่
Technology –ของสหรัฐ งวด 4Q62 จะออกมาดีกว่าคาด หุ้น Apple, Facebook เป็ นต้ น
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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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ปั จจัยต่างประเทศวันนี ้ให้ นํ ้าหนัก คือ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(Fed) ระหว่าง 28-29 ม.ค. ทราบ
ผลเช้ าวันพรุ่งนี ้เวลาตี 2 ตามเวลาในไทย คาดยังคงดอกเบี ้ยนโยบายที่เดิม 1.75% แต่เชื่อว่าประเด็นที่มี
นํ ้าหนักต่อตลาดหุ้นมากกว่าในช่วงนี ้ยังคงเป็ นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด ผู้เสียชีวิต 132
ราย และผู้ติดเชื ้อ 5,974 ราย โดยรวมจํานวนผู้ติดเชื ้อยังเพิ่มขึ ้น ส่งผลต่อจิดตวิทยาประชาชนทําให้ ออก
จากบ้ านและเดินทางต่างประเทศลดลง กระทบต่อการจับจ่ายใช้ สอย ถือเป็ นปั จจัยกดดันหุ้นกลุม่ พลังงาน
,การเดินทางระหว่างประเทศ การบิน ท่องเที่ยวและ โรงแรม ยังคงแนะนําชะลอการลงทุน หุ้นในกลุม่
ดังกล่าว อ่านรายละเอียดเพิ่มย้ อนหลังใน Market talk วันจันทร์ 27 ม.ค. และวันนี ้ ASPS นําเสนอ
ผลกระทบอีกกลุม่ คือ
กลุ่มชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ เมือ่ วานนี ้ราคาหุ้นในกลุม่ ชิ ้นส่วนฯ ปรับลดลงแรงวานนี ้ นําโดย KCE (14.4%), DELTA (-7.8%) และ HANA (-3.5%) สาเหตุหลักน่าจะมาจากความกังวลเกี่ยวกับโรงงานรถยนต์
บางแห่งที่เมืองอูฮ่ นั่ ประเทศจีน อาทิ GM, Honda และ Nissan จะหยุดดําเนินการผลิตชัว่ คราว เพราะการ
ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทําให้ มีความกังวลว่าผู้ประกอบการชิ ้นส่วนฯ จะส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ าจีนได้ ลดลง
ชัว่ คราวในงวด 1Q63 ASPS ประเมินว่าหากโรงงานในจีนมีการหยุดดําเนินการผลิตชัว่ คราว จะกระทบต่อ
แนวโน้ มคําสัง่ ซื ้อต่อผู้ประกอบการชิ ้นส่วนฯไทยจํากัด เนื่องจากสัดส่วนรายได้ ในประเทศจีนของ HANA
18% DELTA 14% KCE 10% และ SVI 5% ขณะที่โรงงานในเมืองอื่นๆ ก็ยงั ไม่ได้ มีแผนจะหยุดโรงงาน
ชัว่ คราว โดยรวมกลุม่ ชิ ้นส่วน ASPS ให้ นํ ้าหนัก “น้ อยกว่าตลาด” อยู่ก่อนหน้ า เนื่องจากยังให้ นํ ้าหนักความ
เสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และค่าเงินที่ผนั ผวน โดยไม่มีตวั เลือกที่นา่ สนใจในกลุม่ ชิ ้นส่วนฯ
กลุ่มส่ งออกอาหาร คือ TU(FV@B 20) มีสดั ส่วนรายได้ ในจีนน้ อยมากไม่ถึง 1%ของรายได้ รวม และยัง
เป็ นช่วงเริ่ มต้ นของการทําการตลาดในจีน ASPS ประเมินกระทบจํากัด ขณะที่ CPF(FV@B 40) วานนี ้ราคา
หุ้นที่ลงแรง -4.96% โดยมีสดั ส่วนรายได้ ในจีนราว 24%ของรายได้ รวมทังหมด
้
(ดังรูป)ASPS ได้ โทรไป
สอบถามผู้บริ หาร พบว่า โรงงานของ CPF ในปั จจุบนั กระจายอยู่ทวั่ ประเทศจีน และล่าสุด ยังไม่มีโรงงาน
ไหนหยุดผลิต โดยประเมินธุรกิจอาหารได้ รับลผลกระทบจํากัด โดยเชื่อว่าคนประชาชนจําเป็ นต้ องบริ โภค
ASPS ยังคงแนะนําลงทุน โดยให้ นํ ้าหนักธุรกิจหมูที่ฟืน้ ตัวชัดเจนในปี 2563 จากปั ญหาโรคอหิวาต์แอฟริ กา
ในสุกรระบาดหนักในจีนและเวียดนาม ที่ยงั มีอยู่ ทําให้ เกิดปั ญหาหมูขาดแคลนหนักมาก หนุนให้ ราคาสุกร
ทัว่ โลกอยู่ในสูงขึ ้น โดยเฉพาะในจีนและเวียดนาม
สัดส่ วนรายได้ แยกตามประเทศของ CPF

ทีม่ า : CPF
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เศรษฐกิจปี 2563 เผชิญหลายแรงกดดัน หนุน กนง.ลดดอกเบี้ยฯ
เศรษฐกิจไทยปี 2563 มี Downside risk ที่จําทําให้ การเติบโตตํ่ากว่าคาด 2.8% ดังที่ ASPS นําเสนอมา
ตลอด อาทิ ภาคการส่งออกที่เผชิญกับความไม่แน่นอน ทังสงครามการค้
้
าและไวรัสโคโรนา, การเบิกจ่าย
และลงทุนภาครัฐ จากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 มีโอกาสล่าช้ า (ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาใน
วันนี ้), กําลังซื ้อผู้บริ โภคที่อาจลดลง เพราะผลกระทบของภัยแล้ ง, การท่องเที่ยวทีเ่ ผชิญการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา เป็ นต้ น ความเสี่ยงต่างข้ างต้ นเป็ นเหตุให้ ASPS เชื่อว่าจะยิ่งมีโอกาสที่ภาครัฐจะดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ ทังนโยบายการคลั
้
งและการเงินเพิ่มเติมล่าสุดวานนี ้ ครม. อนุมตั ิมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยมุง่ ไปที่การลงทุนเอกชนเป็ นหลัก วงเงินรวม 1.1 แสนล้ านบาท ระยะเวลาสิ ้นสุด 31 ธ.ค.
2563 และคาดช่วยให้ เศรษฐกิจไทย (GDP) เพิ่มขึ ้นราว 0.25% ดังนี ้
 หักค่าใช้ จ่ายจากการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรได้ 2.5 เท่า (จากเดิม 2 เท่า) สําหรับรายจ่าย
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563
 ยกเว้ นอาการขาเข้ าเครื่ องจักร 146 ประเภท จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
 สินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการผลิต ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) ในอัตราดอกเบี ้ยพิเศษ คงที่ปีที่ 1-2 ที่ 2% และปี ที่ 3-5 ที่ 4% วงเงิน
กู้สงู สุดต่อราย 100 ล้ านบาท วงเงินรวมทังโครงการ
้
5,000 ล้ านบาท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
 อนุมตั ิก่อสร้ างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่ งตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี วงเงินรวม 1.43
แสนล้ าน โดยจะคัดเลือกเอกชนภายในเดือน ต.ค. 2563 และเริ่ มก่อสร้ างเดือน พ.ย. 2563
 เพิ่มเบี ้ยผู้พิการจากปั จจุบนั 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็ น 1,000 บาท
คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยในเชิงจิตวิทยา แต่คาดมีนํ ้าหนักต่อเศรษฐกิจไม่มากนัก เนื่องจากเม็ดเงิน
ที่เข้ าไปในระบบเศรษฐกิจอาจไม่เพียงพอ ASPS จึงมองว่าเศรษฐกิจไทยยังต้ องหวังแรงกระตุ้นจาก
นโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยเชื่อว่า กนง. เริ่ มมีโอกาสพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายใน 1H63 เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ นํ ้าหนักการประชุมกนง. วันที่ 5 ก.พ. 2563 (ครัง้ แรกของปี ) มีโอกาสลดดอกเบี ้ย
นโยบายลงราว 0.25% อยูท่ ี่ 1% และหากลดดอกเบี ้ยจริ ง คาดว่าจะส่งผลให้ เงินบาทมีแนวโน้ มอ่อนค่าต่อ
หลังอ่อนค่าไปแล้ วกว่า 2.7%ytd (อ่อนค่ามากสุดในเอเชีย) และมีโอกาสเข้ าใกล้ สมมุตฐิ านของ ASPS ที่ 31
บาท/ดอลลาร์ จากปั จจุบนั ที่อยู่ระดับ 30.7-30.8 ซึง่ จะเป็ นบวกหุ้นในกลุม่ ส่งออก ขณะที่กลุม่ ที่จะกระทบ
ต่อการลดดอกเบี ้ยอาจส่งผลกระทบต่อกลุม่ ธนาคารพาณิชย์

มีโอกาสที่ ธปท. พิจารณาลดดอกเบี้ย ถือเป็น Sentiment ที่ต่อหุ้นปันผล
หลากหลายปั จจัยลบกดดันเครื่ องยนต์ GDP รอบทิศ เริ่ มจากงบประมาณมีโอกาสล่าช้ ากระทบการ
เบิกจ่ายภาครัฐ, โรคระบาดไวรัสโคโรน่ากดดันกลุม่ ท่องเทีย่ วและส่งออก และภัยแล้ งที่รุนแรงกระทบต่อ
ภาคการบริ โภค บวกกับ Fund Flow ยังไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง กดดันให้ ตลาดหุ้นปรับฐานแรง
ในช่วงที่ผ่านมา
แต่หากย้ อนกลับมาดู Valuation ของตลาดฯ โดยพิจารณาจาก Market Earning Yield Gap ล่าสุดอยู่ที่
ระดับ 4.97% ถือเป็ นระดับที่สงู กว่าปกติ อย่างไรก็ตาม Market Earning Yield Gap ที่เพิ่มขึ ้นไม่ได้ มาจาก
ผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้ มเติบโตดี แต่กลับมาจาก 2 ส่วน คือ ดัชนีทลี่ ดลงแรง
ในช่วงที่ผ่านมา และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับตํา่ โดย Bond Yield 1 ปี ปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่องจนล่าสุดอยู่ที่ระดับ 1.14% (น้ อยกว่าดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.25%) แสดงให้ วา่ นักลงทุนเชื่อทาง
ธปท. มีโอกาสทีจ่ ะพิจารณาลดดอกเบี ้ยอีกต่อจากนี ้ อีกทังหลากหลายปั
้
จจัยทีเ่ ข้ ามกดดันยังส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียน ทําให้ ยงั มีความเป็ นไปได้ ที่ฝ่ายวิจยั จะปรับประมาณการกําไรบริ ษัท
จดทะเบียนลงอีก
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เปรี ยบเทียบ Earning Yield Gap กับ SET Index (ตัง้ แต่ 2551-ปั จจุบัน)

ทีม่ า: SET,ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ดังนั้นในยามทีส่ วาวะตลาดหุ้นมีความไม่ แน่ นอนสูง รวมถึงผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ที่
อยู่ในระดับตํา่ หนึ่งในกลยุทธ์ การลงทุน แนะนําหุ้น Defensive ทีม่ ีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงหุ้น
พื้นฐานแข็งแกร่ งปั นผลสูง น่ าจะเป็ นทางเลือกลําดับต้ นๆของการลงทุนทีด่ ี โดยฝ่ ายวิจัยคัดกรอง
หุ้นพืน้ ฐานแข็งแกร่ งทีป่ ระกอบด้ วยปั จจัยทีก่ ล่ าวมาดังนี้

Valuation หุ้น Defensive ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และ หุ้นปั นผลเด่ น
Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 19F (%)
(28/01/2020)
หุ้น Defensive ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

Company

Sector

BCH

HELTH

15.60

22.10

41.7%

28.89

1.68

EASTW

ENERG

ROBINS

COMM

11.80
66.25

14.00
70.00

18.6%
5.7%

17.11
20.98

3.53
2.04

หุ้นปันผลเด่น
PSH

PROP

13.90

18.50

33.1%

6.01

8.76

POPF

PF&REIT

MCS

STEEL

13.10
9.70

n.a.
14.20

n.a.
46.4%

n.a.
7.49

7.89
6.34
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