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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประเด็นจีนลดภาษีนําเข้าสหรัฐรอบที่ 4 และ OPEC ลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบลง คาดส่งผลดีต่อ
ตลาด แต่ประเด็น ศาล รธน.นัดฟังคําวินิจฉัย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ 2563 ในบ่ายวันนี้ น่าจะ
เป็นตัวกําหนดทิศทาง SET Index อย่างมีนัยฯ วันนี้แนะนําเก็งกําไรเล็กน้อยจากประเด็นดังกล่าว โดย
ขายหุ้น PSH ออก 5% และนําเงินเข้าลงทุนใน PYLON แทน ส่วนหุ้น Top Picks ยังเลือก KKP
(FV@B79.50), และ PTTEP (FV@B 170)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนตลอดวัน ทังแดนบวกและลบ
้
โดยมีปัจจัยหนุน จากที่จีนค้ นพบวัคซีน
ต้ านไวรัสโคโรนา รวมถึงการลดดอกเบี ้ยนโยบายของ กนง. เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย แต่ยงั มีปัจจัยกดดัน
จากดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค (CCI) จึงทําให้ ตลาดปิ ดตัวที่ระดับ 1535.79 จุด เพิม่ ขึ ้น 1.65 จุด หรื อ
+0.11% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.93 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ทีห่ นุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ธ.พ.ได้ แก่
BBL(+2.44%) KBANK(+2.51%) SCB(+2.55%) กลุม่ ปิ โตรเคมีเช่น IVL(+1.61%) PTTGC(+2.37%) แต่
โดนกดดันจากกลุม่ สื่อสารอย่าง ADVANC(-2.86%) DTAC(-1.66%) INTUCH(-1.77%) และกลุม่ พลังงาน
เช่น BGRIM(-7.69%) GULF(-5.08%) และ GPSC(-3.16%) เป็ นต้ น

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,535.79
1.65
69,364

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-2,378.48
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-185.53
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
3,826.57
นักลงทุนรายย่อย
-1,262.57

SET Index รวมถึงตลาดหุ้นในภูมิภาค ได้ แรงหนุนจากปั จจัยภายนอก จากจีนยอมลดภาษีนําเข้ าสหรัฐ
รอบที่ 4 ลงครึ่งนึงจากอัตราภาษีที่เคยซึง่ จะลดลงจาก 10% เหลือ 5% และ 5% เป็ น 2.5% ตามลําดับ
รวมถึงประเด็น กลุม่ ประเทศผู้สง่ ออกนํ ้ามัน (OPEC) ได้ เสนอให้ มีการปรับลดกําลังการผลิตเพิ่มขึ ้นอีก
600,000 บาร์ เรล/วัน ฝ่ ายวิจยั ฯมองว่าส่งผลดีตอ่ ราคานํ ้ามันดิบช่วงสัน้ ส่วนประเด็นสําคัญในประเทศ มี
ความคืบหน้ าประมูล Tesco อาจเป็ น Sentiment กดดันผู้เข้ าประมูล CPALL CPN และ BJC ระยะสัน้ ส่วน
ประเด็นที่นกั ลงทุนน่าจะให้ นํ ้าหนักมากสุดและเป็ นตัวกําหนดทิศทางตลาดฯในวันนี ้ หนีไม่พ้นเรื่ อง ศาล
รัฐธรรมนูญนัดฟั งคําวินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ 2563 ซึง่ แนวทางของคําวินิจฉัยคาดว่าอาจ
เป็ นไปได้ 3 ทาง คือ 1)ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ 2) ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เฉพาะในมาตรา ที่มีการเสียบบัตร
ลงคะแนนแทนกัน 3) ขัดต่อรัฐธรรมนูญทําให้ ต้องโมฆะทังฉบั
้ บ อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวตลาดรับรู้ไป
พอสมควรแล้ ว และมีโอกาสจบเร็วกว่าที่คาดไว้ ทําให้ วนั นี ้ฝ่ ายวิจยั ขออนุญาติเก็งกําไร โดยนําหุ้นรับเหมาฯ
อย่าง PYLON เข้ าไปแทน PSH ทีม่ ีนํ ้าหนัก 5% ส่วนหุ้น Top Picks เลือก PTTEP และ KPP

จีนยอมถอย ลดภาษีนําเข้าสหรัฐรอบที่ 4 ลงครึ่งนึง หนุนตลาดหุ้น.....
วานนี ้ตลาดหุ้นโลกยังเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง เห็นได้ จากตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ ้น 0.3%, S&P 500
เพิ่มขึ ้น 0.33% และ NASDAQ เพิ่มขึ ้น 0.67% โดยมีปัจจัยหนุนจากประเด็น Trade war ที่ผ่อนคลายขึ ้น
หลังจากช่วงบ่ายวานนี ้ทางการจีนประกาศจะลดอัตราภาษีนําเข้ ากับสหรัฐรอบที่ 4 วงเงินรวม 7.5 หมื่น
ล้ านเหรี ยญ โดยเป็ นการปรับลดลงครึ่งหนึง่ กล่าวคือ เดิมจัดเก็บเก็บภาษี 5-10% จะลดลงเหลือ 2.5-5%
(สินค้ าในรอบนี ้หลักๆคือ ชิ ้นส่วนยานยนต์, สุรา, นํ ้ามันดิบ, อากาศยานขนาดเล็ก) มีผลวันที่ 14 ก.พ. 2563
เวลา 13.00 ตามเวลาจีน
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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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สงครามการค้ าระหว่ างสหรั ฐกับจีน

ทังนี
้ ้คาดว่าสาเหตุที่จีนลดอัตราภาษีข้างต้ น น่าจะมาจากเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มชะลอตัวลง ตาม
ผลกระทบของการการระบาดของไวรัสโคโรนา
รวมถึงต้ องการสร้ างบรรยากาศในการเจรจาการค้ ากับ
สหรัฐเพิ่มเติม ภายหลังทัง้ 2 ประเทศเซ็นสัญญาข้ อตกลงการค้ าเฟส 1 ไปเมื่อกลางเดือน ม.ค. 2563 และ
กําลังอยู่ระหว่างเตรี ยมเจรจาข้ อตกลงการค้ าเฟส 2 ต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาษีนําเข้ ารอบที่ 1-3 ยังมีผลอยู่
ส่งผลให้ สงครามการค้ ายังเป็ นที่ต้องให้ นํ ้าหนักต่อไป
และเป็ นปั จจบวกต่อราคานํ ้ามันดิบยังทรงตัวในระดับสูง WTI เพิ่มขึ ้น 0.4% และราคานํ ้ามันดิบ Dubai
เพิ่มขึ ้น 0.2% หลังจากคณะกรรมการร่วมด้ านเทคนิค (Joint Technical Committee: JTC) ของกลุม่ OPEC
มีมติเสนอให้ OPEC ตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มอีก 6 แสนบาร์ เรล/วัน เพื่อชดเชย Demand ของนํ ้ามันทีล่ ดลง
จากความกังวลการระบาดของไวรัสโคโรนา ซึง่ กระทบต่อเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ การตัดลดกําลังการผลิต
ของ OPEc เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.3 ล้ านบาร์ เรล/วัน จากเดิมที่ 1.7 ล้ านบาร์ เรล/วัน อย่างไรก็ตาม ตัดลดกําลังการ
ผลิต ยังต้ องรอการยืนยันจากรัสเซีย ซึง่ เป็ นผู้ผลิตนํ ้ามันรายใหญ่นอกกลุม่ OPEC อีกครัง้ หนึง่ โดยใน
นํ ้าหนักการประชุม OPEC ในวันที่ 5-6 มี.ค. 2563 โดยรวมคาดเชื่อว่าปั จจัยดังกล่าวจะยังเป็ น Sentiment
ต่อราคานํ ้ามัน และหุ้นนํ ้ามัน เช่น PTT(FV@B 56.00) และ PTTEP(FV@B 170.0)

หากงบประมาณปี 63 เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น ดีต่อหุ้นรับเหมาฯ ชอบ CK STEC PYLON
ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟั งคําวินิจฉัย คําร้ องกรณีให้ พิจารณา “ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ 2563 ตราขึ ้น
โดยไม่ถกู ต้ องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรื อไม่” ในช่วงบ่ายวันนี ้ น่าจะเป็ นประเด็นหลักที่นกั ลงทุนให้
ความสําคัญ และเฝ้าติดตามอย่างใกล้ ชิดในวันนี ้
แนวทางของคําวินิจฉัยคาดว่าอาจเป็ นไปได้ 3 ทาง (ตามที่ฝ่ายวิจยั ได้ นําเสนอไป) คือ
1) ดีสดุ คือ ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ
2) ดีรองลงมา คือ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เฉพาะในมาตรา ที่มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน
้ บ
3) เลวร้ ายสุด คือ ขัดต่อรัฐธรรมนูญทําให้ ต้องโมฆะทังฉบั
ทังนี
้ ้หากย้ อนกลับไปดูกระบวนการทีเกิดขึ ้น คือ
24 ม.ค. 63 นายชวน หลีกภัย ได้ มีการส่งคําร้ องให้ ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
29 ม.ค. 63 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคําร้ อง

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
7 ก.พ. 63 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟั งคําวินิจฉัย
สังเกตเห็นว่ากระบวนการต่างๆ ทีก่ ล่าวมา เกิดขึ ้นเร็วมากใช้ เวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านัน้ แสดงให้ เห็นว่า
ทุกๆกระบวนการมีการเร่งให้ สิ ้นสุดโดยเร็ว เพราะยิ่งนานออกไป ส่งผลให้ การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563
(ล่าช้ ามาแล้ วกว่า 4 เดือน) และยิ่งล่าช้ าจะยิ่งกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
ดังนั้นผลคําตัดสินของศาลทีอ่ อกมาในวันนี้ ไม่ ว่าจะออกมาในทิศทางไหน ศาลน่ าจะให้ แนว
ทางแก้ ไขทีช่ ัดเจนออกมาด้ วย รวมถึงหากทุกๆ ฝ่ ายร่ วมมือรวมใจกันเร่ งให้ กระบวนการต่ อจากนี้
เร็วขึน้ จะยิง่ ส่ งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ
ทําให้ เชื่อว่ า จากกระบวนการต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เร็วกว่ าคาด น่ าจะช่ วยหนุนให้ งบประมาณปี 2563 มี
โอกาสเบิกจ่ ายได้ เร็วขึน้ จากเดิมทีต่ ลาดฯประเมินว่ ากินระยะเวลาเกินกว่ า 2 เดือน ถือว่ า
Sentiment ทีด่ ตี ่ อหุ้นกลุ่มรั บเหมา ชื่นชอบ STEC CK และ PYLON โดยวันนี้ฝ่ายวิจัยขออนุญาต
เก็งกําไร โดยนําหุ้นรั บเหมาฯ อย่ าง PYLON เข้ าพอร์ ตจําลอง แทน PSH ด้ วยนํ้าหนัก 5%
PYLON (FV @ 7.35) หนึง่ ในหุ้นรับเหมาเสาเข็มทีแ่ นวโน้ มกําไรงวด 4Q62 เติบโตโดดเด่น หนุนจากงาน
รับเหมาเสาเข็มโครงการศูนย์ประชุมสิริกิต์ิ และ Bangkok Mall รวมถึงงานคอนโดฯ Ideo พระราม 9 โดยใน
ปั จจุบนั บริ ษัทมี Backlog สูงราว 1,540 ล้ านบาท รวมถึงหากภาครัฐความชัดเจนมากขึ ้นในเรื่ อง การ
เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2563 คาดทําให้ โครงการต่างๆที่ค้างอยู่มีความคืบหน้ าขึ ้นได้ อาทิ โครงการทางด่วน
ดาวคะนอง-พระราม 3 (สัญญาที่ 1-3), ทางยกระดับพระราม 2, และรถไฟไทย-จีน คาดหนุนกําไรปี 2563
เติบโต 11.2% YoY ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา สวนทางกับ Earning Momentum ที่กําลังไต่
ระดับขึ ้นทํา New High จนทําให้ Expected PER ปี 2563 ลดลงเหลือเพียง 11 เท่า นอกจากนี ้ยังคาดหวัง
Dividend Yield ปี นี ้สูงกว่า 5%

BOI ออกมาตรการกระตุ้นการลงทุน,อสังหา ดีต่อใคร..
ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2563 เห็นสัญญาณชะลอตัวชัดเจน จากภาคท่องเที่ยวและส่งออกทีไ่ ด้ รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า การบริ โภคครัวเรื อนกระทบจากฝุ่ นและภัยแล้ ง ฯลฯ ทําให้ เริ่ มเห็นบาง
หน่วยงานทยอยปรับลด GDP Growth ลงอยู่บริ เวณ 2-2.5%yoy (ASPS อยู่ในช่วงปรับปรุงประมาณ
การณ์) ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจชะลอตัวดังกล่าว ทําให้ เห็นภาครัฐเร่งเดินหน้ ากระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
นโยบายการเงิน ล่าสุด กนง. ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย(RP Rate ระยะ 1 วัน) ลง 0.25% จาก 1.25%
เป็ น 1.0%(ตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์) เช่นเดียวกับกระตุ้นผ่านมาตรการคลัง ล่าสุด วานนี ้ BOI ออก
มาตรการกระตุ้นการลงทุน อาทิ


โครงการบ้ านล้ านหลัง ส่งเสริ มให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คล 3 ปี เพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ กําหนด ราคาขาย/หน่วยไม่เกิน 1-1.2 ล้ านบาท(รวม
ราคาที่ดิน) ASPS ประเมินว่าบริ ษัทจดทะเบียนกลุม่ อสังหาฯในตลาดไม่ได้ เน้ นทําตลาดบ้ านผู้มี
รายได้ น้อย คาดไม่ได้ ประโยชน์
 กระตุ้นการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ในอุตสหกรรม และกิจการเป้าหมาย (A1-A3) คือ ให้
สิทธิลดภาษีเงินได้ นิติบคุ คล 50% เป็ นเวลา 5 ปี สําหรับโครงการที่มีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500
ล้ านบาท ภายในปี 63 หรื อไม่น้อยกว่า 1,000 ล้ านบาท ภายในปี 2564 คาดกระตุ้นการลงทุนได้
2 แสนล้ านบาทในช่วงปี 2536-2564 โดยรวมถือเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุม่ นิคม
WHA, AMATA และดีตอ่ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ แม้ ราคาหุ้นปรับฐานลงมา เนื่องจากได้ ตอบรับ
กนง. ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง ทําให้ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้ ทยอยปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ อาทิ KBANK, KTB, SCB ฯลฯ กระทบประมาณการกําไรสุทธิกลุม่ ฯ ในปี 2563
ราว 4-5% แต่มาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยเพิ่ม Loan growth กลุม่ ธ.พ. ได้ ราว 1% น่าจะเป็ น
Sentiment เชิงบวกได้ ในระยะสัน้
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ความคืบหน้าประมูล Tesco อาจเป็น Sentiment กดดันระยะสั้น
ฝ่ ายวิจยั คาดว่ากลุม่ ค้ าปลีกยังน่าจะถูกกดดันจากประเด็นความกังวลไปอีกระยะหนึง่ แม้ เชื่อว่าผลกระทบ
การปรับพอร์ ตเพื่อนําเงินกระจายไปยัง CRC น่าจะสิ ้นสุดลงไปแล้ ว อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่คาดว่าจะ
กลับมามีนํ ้าหนัก คือ กรณีซื ้อกิจการ Tesco ที่ลา่ สุดแหล่งข่าว Bloomberg รายงานความคืบหน้ า คือ
Tesco ได้ เชิญกลุม่ CP (คุณธนินท์ เจียรวนนท์) และ กลุม่ Central (ตระกูลจิราธิวฒ
ั น์) เข้ าร่วมประมูล ซึง่
มีกําหนดยื่นข้ อเสนอได้ ถึงช่วง 2-3 สัปดาห์นี ้ (ภายในเดือน ก.พ.63) ขณะที่กลุม่ TCC (คุณเจริ ญ สิริวฒ
ั น
ภักดี) ได้ มีการยื่นความประสงค์เข้ าร่วมประมูลไปแล้ ว โดยมูลค่าประมูลมีการคาดการณ์วา่ อาจสูงถึง 7 –
9 พันล้ านเหรี ยญฯ (2.2 – 2.8 แสนล้ านบาท) ทังนี
้ ้ กําหนดการที่กลับมาชัดเจนขึ ้นกว่าช่วงก่อนหน้ า คาด
อาจจะนํามาสูค่ วามกังวลต่อแหล่งเงินทุนการเข้ าซื ้อกิจการหากชนะประมูลอีกครัง้
เนื่องจากหาก
กําหนดให้ CPALL และ BJC มีการกู้เงินเต็มจํานวน (เงินกู้ระยะยาว + หุ้นกู้) จะหนุนอัตราหนี ้สินสุทธิตอ่
ส่วนทุน (Bond Covenant ทัง้ 2 บริ ษัท อยู่ที่ 2 เท่า) ให้ เพิ่มเป็ น 3.4 และ 3 เท่า จาก 1.2 และ 1.3 เท่า สูง
กว่าเพดานสัญญาเงินกู้เดิม อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายวิจยั ประเมินยังเป็ นประเด็นที่ต้องติดตามความชัดเจน ทัง้
ในเรื่ องราคา, ผู้ที่เข้ าร่วมประมูลจริง และกรอบระยะเวลาที่กําหนด ขณะทีป่ ั จจุบนั ราคาหุ้น CPALL และ
BJC ที่ปรับฐานต่อเนื่องน่าจะสะท้ อนความกังวลดังกล่าวไประดับหนึง่ แล้ ว หากพิจารณาจากระดับ
PER’63 อยู่ทเี่ พียง 23.2 และ 19.1 เท่า จึงมองว่าเป็ นโอกาสเข้ าซื ้อสะสม หุ้นพื ้นฐานแกร่งเพือ่ ลงทุนระยะ
ยาว
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