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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จากต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรงกว่า SET
Index จนทําให้ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน เปิด Upside กว้างขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และการที่เริ่มเห็นว่าหลาย
ปัจจัยที่เคยสร้างแรงกดดัน ก็มีสถานการณ์คลี่คลายและมีน้ําหนักกดดันลดลง เปิดโอกาสให้ราคาหุ้น
สามารถดีดตัวกลับขึ้นมาได้ วันนี้แนะนําปรับพอร์ต โดยขายทํากําไร CPF และให้นําเม็ดเงินเข้าลงทุนใน
WHA หุ้น Top Picks เลือก WHA (FV@B 4.89) และ PYLON (FV@B 7.35)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงในช่วงบ่าย จากปั จจัยลบภายในประเทศ อาทิ เรื่องยื่นซองประมูลคลื่น
5G กดดันต่อกลุม่ สื่อสาร รวมถึงประดเด็น ธปท. เตรี ยมปรับปรุงโครงสร้ างค่าธรรมเนียม คาดทําให้ ธ.พ.
สร้ างรายได้ จากที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยได้ ยากขึ ้น จึงทําให้ ตลาดปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1523.93 จุด ลดลง 11.31
จุด หรื อ -0.74% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 5.26 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ทีก่ ดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ธ.พ.ได้ แก่
BBL(-1.35%) KBANK(-1.74%) SCB(-2.99%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(-1.40%) BTS(-1.53%) AAV(7.22%) และกลุม่ พลังงานอย่าง PTT(-1.15%) GPSC(-0.96%) TOP(-4.52%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่
อย่างเช่น ADVANC(-1.50%) CPN(-2.78%) และ BDMS(-1.78%) เป็ นต้ น
นับจากต้ นปี 2563 จนถึงปั จจุบนั SET Index ปรับลดลงไป 3.54% จากแรงกดันของหลายปั จจัยไม่วา่ จะ
เป็ น การระบาดของ COVID19 (โคโลนาไวรัส) ความล่าช้ าของการจัดทํากฎหมายงบประมาณรวมถึงภาค
การส่งออกที่ชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีหลายกลุม่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลง
มาแรงกว่า SET Index มาก อย่างเช่น กลุม่ ธนาคารถพาณิชย์ กลุม่ นิคมอุตสาหกรรม และกลุม่ ท่องเที่ยวฯ
เป็ นต้ น และด้ วยราคาหุ้นที่ปรับลดลงมาแรง ทําให้ ปัจจุบนั ราคาหุ้นส่วนใหญ่ตํ่ากว่า Fair Value อย่างมี
นัยสําคัญ ซึง่ ฝ่ ายวิจยั เห็นว่าอาจเป็ นโอกาสให้ นกั ลงทุนเข้ าทํากําไรได้ หากพบว่าสถานการณ์แวดล้ อมทาง
ปั จจัยพื ้นฐานที่เคยสร้ างแรงกดดันเริ่ มคลี่คลาย และมีนํ ้าหนักที่กดดันลดน้ อยลง ทังนี
้ ้จากการติดตาม
สถานการณ์ลา่ สุดพบว่า เริ่ มเห็นสัญญาณบวกขึ ้นมาหลายประการ เริ่ มจาก การแก้ ไขปั ญหาเรื่อง ร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึง่ คาดว่าน่าจะทําให้ สามารถเบิกจ่ายได้ ในช่วงเดือน มี.ค.63 นับว่าเร็วกว่าทีค่ าด
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 พบว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของผู้ติดเชื ้อลดลงต่อเนื่อง อีกทัง้
มีผ้ เู ชี่ยวชาญออกมาให้ ความเห็นว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ ้นมาในช่วง 2Q63 แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ปั ญหาที่น่าเป็ นห่วงไม่วา่ จะเป็ น การชะลอตัวของภาคการส่งออก และภาวะภัยแล้ งที่กําลังรุนแรงเพิ่มขึ ้น
ตามลําดับ หากพิจารณาองค์ประกอบดังกล่าวโดยภาพรวม เห็นว่าเป็ นไปได้ ที่ SET Index ในช่วงเวลานี ้
อาจจะยังไม่สามารถปรับขึ ้นไปได้ แต่อาจมีบางกลุม่ อุตสาหกรรมเริ่ มพลิกตัวกลับขึ ้นมาได้ อย่างร้ อนแรง
โดยฝ่ ายวิจยั ให้ นํ ้าหนักไปที่กลุม่ นิคมอุตสาหกรรม ซึง่ น่าจะเห็นความคืบหน้ าของการลงทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐาน หลังจากงบจ่ายลงทุนของภาครัฐสามารถเบิกจ่ายได้ ซึง่ วันนี ้ฝ่ ายวิจยั เลือก WHA เป็ นหุ้นเด่น และ
ใส่นํ ้าหนักการลงทุนเข้ าไปในพอร์ ต 10% ส่วนหุ้นที่ขายทํากําไรออกจากพอร์ ตได้ แก่ CPF หลังพบว่าราคา
หมู ปรับตัวลดลงแรง แม้ จะเป็ นเพียงระยะสัน้ แต่ก็อาจสร้ าง Sentiment เชิงลบให้ ราคาหุ้น สําหรับ Top
Picks เลือก WHA และ PYLON

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,523.93
-11.31
52,619
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บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
18.77
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
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นักลงทุนรายย่อย
437.09
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หาหุ้น laggard เฝ้ารอการดีดกลับ ชอบ WHA
เริ่ มต้ นปี หนูมา หลากหลายประเด็นเข้ ามารุมเล้ าตลาดหุ้น เริ่ มจากต่างประเทศ ช่วงต้ นปี มีประเด็นความไม่
สงบในตะวันออกกลาง และระยะถัดมาเผชิญกับโรคระบาด COVID-19
ขณะที่ตลาดหุ้นไทยเผชิญกับปั ญหาเฉพาะตัว ทังเรื
้ ่ องความเสี่ยงทางด้ านภัยธรรมชาติ ทังฝุ่้ น PM2.5 และ
ภัยแล้ ง และยังมีประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ที่ลา่ ช้ าต่อเนื่องมาแล้ ว 4 เดือน
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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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Timeline เหตุการณ์ สาํ คัญของโลก และไทย ช่ วงต้ นปี 2563

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นโลกตอบรับประเด็นดังกล่าวไประดับหนึง่ แล้ วเริ่ มฟื น้ ตัวกลับขึ ้นมาจนใกล้ จดุ สูงสุด
ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดหุ้นพัฒนา แล้ วมี Upside ห่างจากจุดสูงสุดในระยะเวลา 1 ปี ไม่มาก
นัก (ส่วนใหญ่หา่ งไม่ถึง 1%) ขณะที่ตลาดหุ้นไทยมีหลากหลายปั จจัยภายในประเทศที่กระทบกดดันให้ ปรับ
ฐานลงแรงกว่าตลาดหุ้นประเทศอื่นๆ จนมี Upside ห่างจากจุดสูงสุดในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ถึง 12.8%

เปรี ยบเทียบ %Upside จากจุดสูงสุดในรอบ 1 ปี ของแต่ ละตลาดหุ้นทั่วโลก

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

และหากวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยเป็ นรายกลุม่ ในช่วงที่เผชิญกับประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมา พบว่า กลุม่ หุ้นที่
ปรับฐานแรง คือ กลุม่ นิคมอุตสาหกรรม ลดลง 13.2%ytd , กลุม่ ท่องเที่ยว ลดลง 13%ytd และกลุม่ ธ.พ.
ลดลง 8.6%ytd ฯลฯ ขณะที่ SET Index ลดลง 3.5%ytd
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ผลตอบแทนตัง้ แต่ ต้นปี ของแต่ ละกลุ่มฯใน SET Index
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ทีม่ า : SET,ฝ่ ายวิ จยั ASPS

อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ วา่ หุ้นหลายๆ กลุม่ ปรับฐานลงมาแรงกว่าปั จจัยพื ้นฐานมากเกินไป จึงมีโอกาสที่
จะดีดกลับสูง เช่น
กลุ่มธ.พ. ปรับฐานลงมาจากรายได้ ดอกเบี ้ยรับที่เผชิญแรงกดดันจากการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
และประเด็นมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 ไประดับหนึง่ แล้ ว แต่ยงั มีปัจจัยคลุมเครื อจากการควบคุม
ค่าธรรมเนียม โดย ธปท. (รายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้ อถัดไป)
กลุ่มนิคม ราคาหุ้นในกลุม่ เฉี่ยลดลงกว่า 13.8%ytd และยัง Laggard กลุม่ รับเหมาฯที่เผชิญปั ญหา
เดียวกัน แต่ปีนี ้ปรับตัวขึ ้นมาแล้ ว 4.5%ytd ซึง่ ประเด็นต่างๆ ที่เผชิญเริ่ มเห็นทางออกมากขึ ้น จึงมีโอกาสรี
บาวด์กลับขึ ้นมาได้ สงู ถือเป็ นโอกาสเตรี ยมเข้ าลงทุน แนะนําลงทุน WHA มีรายละเอียดพื ้นฐานดังนี ้
WHA (FV@B4.89) หลายปั จจัยลบรุมเร้ าตลาดหุ้นไทยรวมถึงหุ้นกลุม่ นิคมฯ อาทิการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก, ไวรัสโคโรนา 2019, และพ.ร.บ.งบประมาณเบิกจ่ายล่าช้ ากว่า 5 เดือน กดดันราคาหุ้นกลุม่
นิคมฯปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา โดยตังแต่
้ ต้นปี หุ้นกลุม่ นิคมฯทัง้ AMATA,FPT และ WHA ปรับตัวลง
แรงถึง 16%, 9% และ 15% ตามลําดับ(ytd) ขณะที่ SET Index ปรับตัวลงเพียง 3.5% เท่านัน้ โดยฝ่ ายวิจยั
ชื่นชอบ WHA มากสุดในกลุม่ ฯ เนื่องจากตัวธุรกิจมีแนวโน้ มการเติบโตที่น่าสนใจ เริ่ มจากการขายทรัพย์สิน
เข้ ากอง REIT 4.8 พันล้ านบาท คาดผลักดันกําไรปี 2562 เติบโต 10.5%YoY ขณะที่ปี 2563 ฝ่ ายวิจยั
ประเมินกําไรปี 2563 เดินหน้ าสร้ าง New High ที่ 3.5 พันล้ านบาท (+10.2%YoY) หนุนด้ วยการขยายพื ้นที่
เช่าใหม่ 2.5 แสนตรม. และแผนการขายทรัพย์สินเข้ ากอง REIT 1.5 แสนตรม. อีกทังผู
้ ้ บริ หารยังเรี ยกความ
เชื่อมัน่ ต่อนักลงทุนโดยการซื ้อหุ้นคืนกว่า 26 ล้ านหุ้น ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ 3.20 บาท ซึง่ ราคา ณ ปั จจุบนั ถือ
ว่าใกล้ เคียงกับทุนของผู้บริ หาร หากพิจารณาในเชิง Valuation ถือว่ามีความน่าสนใจมาก เริ่ มจาก Upside
สูงเกือบ 50%, Dividend Yield มากกว่า 4% ต่อปี และ PER 20F เพียง 10 เท่า จึงถือเป็ นโอกาสสะสม
ส่ วนกลุ่มทีย่ ังไม่ แนะนําลงทุนในช่ วงนี้ คือ กลุ่มท่ องเทีย่ ว
ดัชนีกลุม่ ปรับตัวลง 13%ytd ตอบรับ
ประเด็นไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ไปมากพอควร แต่ในเชิงพื ้นฐานธุรกิจโรงแรม การพลาดโอกาสทํากําไร
ในช่วง High season ประกอบกับแม้ สถานการณ์นกั ท่องเที่ยวจีนคลีค่ ลาย (เบื ้องต้ นมอง มี.ค. 63) คาดยัง
ไม่เห็นการฟื น้ ตัวของรายได้ เฉลีย่ ต่อห้ องพัก (RevPar) สาเหตุจากการแข่งขันราคาค่าห้ องพัก (ADR) ที่มี
แนวโน้ มรุนแรงมากขึ ้น เพื่อดึงอัตราเข้ าพัก (Occupancy Rate) ชดเชยรายได้ ในช่วงที่หายไป อีกทังช่
้ วง
Low season ปี นี ้ ท่องเทีย่ วไทยต้ องเผชิญกับ Big event อย่าง “ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุ รป 2020” คาบ
เกี่ยว 2Q62 – 3Q63 (12 มิ.ย. 63 – 12 ก.ค. 63) และ โอลิมปิ ก 2020 ที่ญี่ปนุ่ (24 ก.ค. 63 – 9 ส.ค. 63)
องค์ประกอบรวมทําให้ ฝ่ายวิจยั ประเมินแนวโน้ มกําไรกลุม่ ฯ ปี 2563 ลดลงจากปี ก่อน จึงคงแนะนําน้ อย
กว่าตลาด และไม่มีตวั เลือกที่น่าลงทุนในกลุม่ ฯ ช่วงเวลานี ้
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ไวรัสโคโรน่า กดดันราคาสุกรอ่อนตัวลงในระยะสั้น
ราคาสุกรหน้ าฟาร์ มล่าสุดอยู่ที่ 68 บาท/กก. ปรับลดลงถึง 10.5% นับตังแต่
้ ต้นเดือนก.พ. 63 หลังจากผ่าน
ช่วงเทศกาลตรุษจีนไปแล้ ว และจํานวนนักท่องเที่ยวมาไทยลดลง จากความกังวลไวรัสโคโรน่า กดดันความ
ต้ องการบริ โภคเนื ้อสุกรในระยะสัน้ ส่งผลกระทบต่อ CPF ที่มีสดั ส่วนรายได้ จากธุรกิจฟาร์ มสุกรในไทย 7%
ของรายได้ รวม และ TFG ที่มีสดั ส่วนรายได้ จากธุรกิจฟาร์ มสุกรในไทย 25% ของรายได้ รวม ในระยะสัน้
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายวิจยั ยังประเมินว่าธุรกิจสุกรในเวียดนามและไทยปี 2563 จะฟื น้ ตัวในระยะยาว จากราคาสุกรใน
เวียดนามยังทรงตัวสูงต่อเนื่องที่ระดับ 8.3 หมื่นดอง/กก. (110 บาท/กก.) จากปั ญหาสุกรขาดแคลน ถือเป็ น
ผลบวกต่อ CPF และ TFG ที่มสี ดั ส่วนรายได้ จากธุรกิจสุกรในเวียดนาม 7% และ 2% ของรายได้ รวม
ตามลําดับ และค่าเงินบาทที่ออ่ นค่ามาที่ 31.20 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยราคาสุกรในไทยเฉลี่ยตังแต่
้ ต้นปี
2563 อยู่ที่ 73.9 บาท/กก. เพิ่มขึ ้น 11.8% yoy สูงกว่าสมมติฐานราคาสุกรเฉลี่ยปี 2563 ที่ฝ่ายวิจยั กําหนด
ไว้ ที่ 70 บาท/กก. เล็กน้ อย จึงยังแนะนําซื ้อ CPF (FV@B40) และ TFG (FV@B4.80) สําหรับการลงทุนระยะ
กลางถึงยาว

กลุ่ม ธ.พ. เผชิญแรงลบ แต่ราคาปรับฐานไปส่วนหนึ่งแล้ว รอจังหวะเข้าลงทุน
ปี 2563 ถือเป็ นปี ที่ท้าทายสําหรับกลุม่ ฯ หลังเผชิญหลายปั จจัยลบ ทังเป็
้ นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสูก่ ารใช้
มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 อีกทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จโลกที่ไม่สดใส นําไปสูก่ ารใช้ นโยบายการเงิน ผ่านการ
ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจนแตะระดับ 1% ตํา่ สุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่ต้นทุนเงินทุน (Cost of
fund) ของกลุม่ ฯ ในช่วงปี 2560 – 62 เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5% (ส่วนหนึง่ มีต้นทุนคงที่จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประมาณ 0.46%) ปั จจัยดังกล่าวส่งผลลบต่อการปล่อยกู้ในตลาด Interbank ที่สว่ นใหญ่อิงกับอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบาย รวมถึงอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อที่ลดลงตาม ตรงข้ ามกับการส่งผ่านต้ นทุนเงินฝากต้ อง
ใช้ เวลาในการปรับ ย่อมเป็ นลบต่อรายได้ ดอกเบี ้ยรับสุทธิ (สัดส่วนราว 67% ของรายได้ รวม) อย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยเฉพาะกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
นอกจากนี ้รายได้ คา่ ธรรมเนียมฯ (สัดส่วนราว 20% ของรายได้ รวม) ถูกควบคุมด้ วยเกณฑ์ ธปท. ที่เน้ นให้
สถาบันการเงินบริ การทางการเงินอย่างเป็ นธรรม (Market conduct) ล่าสุด ธปท. เตรียมปรับปรุงโครงสร้ าง
ค่าธรรมเนียม ครอบคลุม 200 – 300 ผลิตภัณฑ์และทุกกลุม่ ลูกค้ า โดยเตรี ยมออกเกณฑ์ในการคํานวณ
ค่าธรรมเนียมช่วง 3Q63 คาดส่งผลลบต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีสดั ส่วนรายได้ คา่ ธรรมเนียมฯ สูง
นําโดย KBANK (สัดส่วน 23% ของรายได้ รวม), BBL (สัดส่วน 21% ของรายได้ รวม), KTB (สัดส่วน 18.5%
ของรายได้ รวม) และ SCB (สัดส่วน 18% ของรายได้ รวม) ส่วนธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก อย่าง TISCO และ
KKP โครงสร้ างรายได้ คา่ ธรรมเนียมส่วนใหญ่ราว 70% ของรายได้ คา่ ธรรมเนียมฯ มาจาก Bancassurance
และกลุม่ ธุรกิจตลาดทุน จึงได้ รับผลกระทบจํากัดกว่า
แม้ ยงั ไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะเกิดขึ ้นกับค่าธรรมเนียมรายการใดและจะปรับปรุงอย่างไร จึงยังต้ อง
ติดตามผลกระทบ อย่างไรก็ดีมองเป็ นเพียงการปรับปรุง ไม่ได้ เป็ นการยกเลิก ดังนันรายได้
้
คา่ ธรรมเนียมฯ
ส่วนนี ้จึงยังมีอยู่ตอ่ ไป เพียงแต่ลดลงในช่วงแรกเพือ่ หาจุดตํ่าสุด ก่อนทยอยฟื น้ ตัว อีกทังมองธนาคารฯ
้
ย่อม
มีการปรับตัว เพื่อหารายได้ ทดแทน ทังในกลุ
้
ม่ Bancassurance และค่าธรรมเนียมในกลุม่ ตลาดทุน ที่มี
โอกาสถูกควบคุมจากผู้กํากับดูแลน้ อยกว่าค่าธรรมเนียมจากฝั่ งธนาคาร อีกทังหลายธนาคารมี
้
การขาย
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ ้น จากหลายบริ ษัท (Open architecture) โดยหากพิจารณารายได้
ค่าธรรมเนียมฯ ของกลุม่ ฯ ในปี 2561 ซึง่ เป็ นช่วงทีย่ กเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านช่องทาง Online พบว่า
รายได้ คา่ ธรรมเนียมฯ ของกลุม่ ฯ ติดลบราว 2% yoy และปี 2562 สามารถกลับมาทรงตัว หนุนจาก BAY (+
2% yoy), BBL (+3% yoy), SCB (+4% yoy), KKP (+1% yoy) และ TISCO (+1% yoy)
ทังนี
้ ้ ทุกๆ 1% ของรายได้ คา่ ธรรมเนียมฯ ทีตํ่าลงจากประมาณการเดิม จะส่งผลให้ กําไรสุทธิกลุม่ ฯ ปี 2563
ตํ่าลงจากประมาณเดิมประมาณ 0.7%
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คงนํ ้าหนัก น้ อยกว่าตลาด เนื่องจากแนวโน้ มกําไรกลุม่ ฯ ปี นี ้ ถือว่า Underperform กําไรตลาดปี 2563 ที่
ฝ่ ายวิจยั คาดไว้ ทรงตัวจากปี 2562 อีกทังสภาวะแวดล้
้
อมทังแนวโน้
้
มเศรษฐกิจโลก, การปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบาย, TFRS 9 และประเด็นค่าธรรมเนียมฯ อาจสร้ างบรรยากาศเชิงลบให้ ห้ นุ ในกลุม่ ฯ อย่างไร
ก็ตามมอง SETBANK นับตังแต่
้ ต้นปี ปรับตัวลง 8.6% มากกว่า SET Index ที่ลดลง 3.5% YTD ตอบรับภาพ
ดังกล่าวไปบางส่วนแล้ ว ทําให้ ราคาหุ้นในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ลงมาตํ่ากว่า PBV แนะนํา
Wait&See เพื่อหาจังหวะเข้ าลงทุน ชอบ BBL(FV@B201) และ KKP (FV@B79.5)

Valuation หุ้นกลุ่มธ.พ.ที่ Recommend “BUY”
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PBV20F Div Yield 19F (%)
(11/02/2020)

BBL

BUY

146.50

201.00

37.2%

0.62

KTB

BUY

16.10

18.60

15.5%

0.63

4.44
4.95

KBANK

BUY

141.00

164.00

16.3%

0.79

3.55

KKP

BUY

69.50

79.50

14.4%

1.27

6.47

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

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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