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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การรายงานจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID19 เช้านี้ สูงกว่าความคาดหมาย น่าจะเป็นปัจจัยสร้าง
ความกังวล และอาจทําให้เม็ดเงินลงทุนไหลกลับเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง ส่วนในประเทศ เห็น
กระแสความกังวลเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังรองนายกฯ ให้ความเห็นว่า 1Q63 GDP
Growth อาจต่ํากว่า 1% คาด SET Index มีโอกาสถูกขายทํากําไร วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต Top Picks
เลือก WHA (FV@B 4.89), MCS (FV@B 14.20) และ PYLON (FV@B 7.35)

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวัน จากที่ปัจจัยกดดันต่างๆ เริ่ มคลี่คลาย ทังไวรั
้ สโคโรนา 2019
และ พ.ร.บ.งบประมาณเบิกจ่ายเร็วกว่าคาด ส่วนประเด็นอื่นๆยังไม่มีปัจจัยกดดันเพิ่มเติม จึงทําให้ ตลาด
ปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1539.84 จุด เพิ่มขึ ้น 15.91 จุด หรื อ +1.04% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 5.48 หมื่น
ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ GPSC(+1.95%) PTT(+0.58%)
PTTEP(+1.59%) กลุม่ ธ.พ.เช่น BBL(+1.02%) SCB(+3.59%) KBANK(+1.06%) และกลุม่ อสังหาฯอย่าง
AMATA(+2.94%) CPN(+2.45%) WHA(+3.64%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น ADVANC(+1.78%)
CPF(+2.59%) และ IVL(+4.10%) เป็ นต้ น
จํานวนผู้ติดเชื่อ COVID19 (โคโลนาไวรัส) พลิกกลับมาเพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู ผิดจากความคาดหมาย โดย
ล่าสุดตัวเลขเช้ านี ้ มีจํานวนมากถึง 60161 ราย ขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 1365 ราย การ
รายงานตัวเลขดังกล่าวน่าจะทําให้ เกิดความกังวลเพิ่มขึ ้นมาอีกรอบหนึง่ และอาจทําให้ ทิศทางการไหลของ
Fund Flow กลับเข้ าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัยอีกครัง้ สําหรับ SET Index ซึง่ วานนี ้ปรับมาถึง 15.91 จุด มาอยู่ที่
1539.84 จุด เชื่อว่ามีโอกาสที่จะถูกขายทํากําไรออกมาได้ โดยหุ้นที่ต้องให้ ความระมัดระวัง คือหุ้นทีร่ าคา
ปรับตัวขึ ้นมามาก จนราคาหุ้นปั จจุบนั สูงกว่า Fair Value ซึง่ เห็นได้ ในหลายกลุม่ อุตสาหกรรม เช่น เช่าซื ้อ
และ กลุม่ โรงไฟฟ้ า เป็ นต้ น ทางด้ านเศรษฐกิจไทย สัญญาณการชะลอตัวยังปรากฎให้ เห็นต่อเนื่อง โดย
ล่าสุด รองนายกรัฐมนตรี ให้ ความเห็นว่า ในงวด 1Q63 ซึง่ ได้ รับผลกระทบทังในเรื
้ ่ อง การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ลา่ ช้ า การระบาดของ COVID19 รวมถึงภัยแล้ ง อาจกดดันให้ GDP Growth ในช่วงเวลา
ดังกล่าวเติบโตตํ่ากว่า 1% ทําให้ ต้องเร่งหามาตรการกระตุ้น เฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยว และการ
บริ โภคภาคครัวเรื อน ทังนี
้ ้ในต้ นสัปดาห์ ฝ่ ายวิจยั ได้ ออกบทวิเคราะห์ นําเสนอเรื่องการปรับลดประมาณการ
GDP Growth ปี 2563 ไปแล้ ว โดยปรับลดจาก 2.8% เหลือ 2% ซึง่ น่าจะสะท้ อนภาพความกังวลไปแล้ ว
ระดับหนึง่ แต่อย่างไรก็ตามหาก 1Q63 ออกมาตํ่ากว่า 1% จริ ง ก็จะเป็ นความท้ าทายที่ ในช่วงเวลาที่เหลือ
ของปี 2563 ต้ องเร่งการเติบโตมากยิ่งขึ ้น กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ ไม่มีการปรับพอร์ ตการลงทุน โดย
ผลตอบแทนของพอร์ ตจําลงจาก ต้ นปี 2563 ถึงปั จจุบนั อยูท่ ี่ 7.09% เทียบกับ SET Index ที่ติดลบ 2.53%
นับว่าชนะตลาดเกือบ 10% หุ้น Top pick วันนี ้เลือก WHA, MCS และ PYLON

1,539.84
15.91
54,814

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
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ไวรัส COVID-19 พุ่งแรงอยู่ที่ 6 หมื่นรายกดดันตลาดหุ้น
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (โคโลนาไวรัส) ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 60,161 ราย
หรื อพุง่ ขึ ้นแรงราว 34%จากวันก่อนหน้ า (มากกว่าค่าเฉลี่ยย้ อนหลัง 7 วันที่เพิ่มเฉลี่ยวันละ 9.2%) ทังนี
้ ้
คาดการณ์วา่ สาเหตุมาจากการเปลี่ยนวิธีการนับใหม่ คือ กลับมานับคนที่ติดเชื ้อแต่ไม่แสดงอาการ (จาก
เดิม ราว 1 สัปดาห์ก่อนหน้ าไม่นบั คนที่ติดเชื ้อแต่ไม่แสดงอาการ) เช่นเดียวกับผู้เสียชีวิต ล่าสุดเพิ่มขึ ้นอยู่ที่
1,365 ราย พุง่ ขึ ้นแรงราว 22.4%จากวันก่อนหน้ า (ดังรูป)

ภราดร เตียรณปราโมทย์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636
วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506
ภวัต ภัทราพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

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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ทีม่ า : ASPS รวบรวม

โดยรวมทําให้ ตลาดหุ้นโลกทีป่ รั บขึน้ แรง เมื่อวานนี้และราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อาทิ ราคานํ้ามันดิบ
พุ่งขึน้ ราว 3% จากการตอบรั บข่ าวบวก คือ จํานวนผู้ตดิ เชื้อ COVID-19 ทีร่ ายงานเมื่อวันที่ 12
่ ่ งุ ขึน้ แรงวันนี้ จะเป็ นปั จจัยกลับมา
ก.พ. ออกมาก่ อนหน้ าชะลอลง แต่ ตัวเลขจํานวนผู้ตดิ เชื้อ ทีพ
กดดันและทําให้ มีโอกาสถูก Take Profit อีกครั้ ง

วันนี้เริ่มพิจารณางบประมาณปี 2563 วาระ 2-3
รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด) ให้ ความเห็นว่า GDP Growth ของไทย งวด 1Q63 อาจมีแนวโน้ มขยายตัว
ตํ่ากว่า 1%yoy เนื่องจากการท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ,ความล่าช้ าของ
พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2563 ส่งผลให้ มีเม็ดเงินเข้ าไปกระตุ้นเศรษฐกิจชะลง
ทังนี
้ ้ ASPS คาด GDP Growth ทังปี
้ 2563 ขยายตัว 2%(Consensus คาดอยู่ในช่วง 2.1-2.8%) (ดูเพิ่มใน
Market Talk ฉบับวันที่ 11 ก.พ. 2563) หาก GDP Growth ไทยงวด 1Q63 ขยายตัว 1% ตามที่รองนายก
ให้ ความเห็นดังกล่าว หมายความว่าอีก 3 ไตรมาสที่เหลือของปี (งวด 2Q63-4Q63) GDP Growth จะต้ อง
ขยายตัวเฉลีย่ ราว 2.3% ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นปี ที่ท้าทายอย่างมาก
จากเศรษฐกิจไทยที่มีความเสี่ยงขยายตัวตํ่าข้ างต้ น ASPS เชื่อว่าภาครัฐบาลความจําเป็ นที่จะต้ องออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิมากขึ ้น โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ล่าสุด เตรี ยมออกมาตรการ”ชิมช้ อป ใช้
เฟส 4” ที่กระทรวงการคลังเข้ ากําลังจะเสนอต่อ ที่ประชุม ครม. ในเร็วๆนี ้ กระตุ้นการการท่องเที่ยว คือ การ
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เพิ่มช่วงวันหยุดให้ ยาวขึ ้น เช่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึง่ จะช่วยให้ เกิดการท่องเทีย่ วมากขึ ้น และเพิ่มเงิน
ให้ กองทุนหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น และคาดหวังการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 โดยวันนี ้ (13 ก.พ.63) เป็ นวัน
แรกที่ ส.ส. จะลงมติ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 วาระที่ 2 และ 3 ใหม่ และหลังจากนันจะส่
้ งให้ ส.ว.
พิจารณา คาดว่าจะแล้ วเสร็จภายใน 5 วัน จากนันจะนํ
้ าขึ ้นทูลเกล้ าฯ เมื่อโปรดเกล้ าฯ ลงมาและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา งบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้ ซึง่ น่าจะเป็ นภายในเดือน มี.ค. 2563 นับเป็ น
Sentiment บวกต่อหุ้นกลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง เช่น STEC, CK และ PYLON, กลุม่ วัสดุก่อสร้ าง เช่น TASCO,
กลุม่ นิคม เช่น WHA และ AMATA รวมถึงกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึง่ มีโอกาสได้ รับ Sentiment เชิง
บวก เช่น BBL และ KBANK
Timeline เหตุการณ์ สาํ คัญไทย

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

COVID-19 เร่งแรง หุ้นแพงระแวงถูกขาย
ตัวเลขผู้ติดเชื ้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาที่เร่งตัวขึ ้นแรง จากการเปลี่ยนสูตรคํานวณให้ ใกล้ เคียงความ
จริ งมากขึ ้น (ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น) ทําให้ ตลาดหุ้นที่เคยผ่อนคลายจากประเด็นดังกล่าวมาในระดับหนึง่
กลับมาผิดหวังและกดดันให้ ตลาดหุ้นมีโอกาสถูกขายทํากําไรได้ โดยเฉพาะกลุม่ หุ้นที่ปรับตัวขึ ้นมาแรง
ในช่วงที่ผ่านมา
ดังนั้นฝ่ ายวิจัยจึงทําการคัดกรองหุ้นทีป่ รั บตัวขึน้ มาร้ อนแรงเกินปั จจัยพื้นฐาน
อาจถูกขายทํากําไรได้ โดยมีเกณฑ์ ในการคัดเลือก คือ

ซึง่ ต้ องเฝ้าระวัง

 หุ้นทีไ่ ม่ ได้ แนะนําซื้อ
 Upside ติดลบ
 ผลตอบแทนตั้งแต่ ต้นปี ขึน้ แรงกว่ าตลาดมาก
พบว่ าส่ วนใหญ่ เป็ นหุ้นในกลุ่มการเงิน กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น (ดัง
ตารางทางด้ านล่ าง)

Valuation หุ้นกลุ่มที่ราคาปรั บตัวขึน้ แรงกว่ าตลาดฯและมีโอกาสโดนขายทํากําไรสูง
Company Sector Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%) Return (ytd)
(12/02/2020)

ลักษณะกลุ่มธุรกิจ Finance
JMT

FIN

SINGER
SAWAD

COMM

THANI

Sw itch

24.70

21.80

-11.7%

27.3

2.74

SELL

6.35

5.60

-11.8%

13.5

3.70

16.5%
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Sw itch

78.50

66.60

-15.2%

23.4

0.11

14.6%

FIN

Sw itch

6.05

5.60

-7.4%

11.9

5.06

4.3%

23.5%

ลักษณะกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ า
GULF

ENERG

SELL

193.50

140.00

-27.6%

86.3

0.75

16.6%

BGRIM

ENERG

Sw itch

59.50

56.00

-5.9%

46.5

0.70

13.3%

ลักษณะกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
DELTA

ETRON

SELL

58.00

40.00

-31.0%

21.9

2.76

8.4%

HANA

ETRON

SELL

36.25

25.00

-31.0%

18.1

4.14

5.1%
-2.5%

SET Index
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และหากพิจารณาความเสี่ยงทีจ่ ะถูกขายทํากําไรเป็ นรายกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มการเงิน การลดดอกเบี ้ยดอกเบี ้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องของ ธปท. ในช่วงที่ผ่านมา ทําให้ ห้ นุ ในกลุม่
ไฟแนนซ์ปรับตัวขึ ้นตังแต่
้ กลางปี 2562 เป็ นต้ นมา และ outperform ตลาดมาก เนื่องจากคาดหวังว่าหุ้นใน
กลุม่ ดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์จากต้ นทุนดอกเบี ้ยจ่ายที่ลดลง อย่างไรก็ตามจากหุ้นที่อยู่ในการศึกษาของ
ฝ่ ายวิจยั พบว่ามีห้ นุ ที่ปรับตัวขึ ้นเกินมูลค่าพื ้นฐาน ได้ แก่ JMT(FV@21.8) SINGER(FV@5.6) SAWAD
(FV@66.6) และ THANI (FV@5.6) ซึง่ หากจําแนกรายธุรกิจ พบว่ายังมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญแตกต่างกัน
เริ่ มจาก SINGER มีปัจจัยกดดันจาก NPL ที่เพิ่มสูงขึ ้นจากที่บริ ษัทมีธรุ กิจที่พงึ่ พิงผู้มีรายได้ น้อยเป็ นหลัก
และการตังสํ
้ ารองที่ยงั ไม่เพียงพอทีน่ ่าจะต้ องตังสํ
้ ารองเพิ่มขึ ้นเมื่อเริ่ มใช้ TFRS9 ในงวด 1Q63 ตามมาด้ วย
THANI ที่อยุ่ในกลุม่ สินเชื่อเช่าซื ้อรถบรรทุกที่แม้ ได้ รับผลประโยชน์จากดอกเบี ้ยที่ปรับตัวลดลง แต่ยงั มีแรง
กดดันจากงบประมาณที่เบิกจ่ายล่าช้ า และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึง่ กดดันต่อการเติบโตของสินเชื่อ
ในปี 2563 ส่วน JMT ที่แม้ อยู่ห้ นุ ในกลุม่ บริ หารหนี ้ที่มีความโดดเด่นในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่คาดว่า
จะไม่ได้ รับผลประโยชน์จากการลดลงของอัตราดอกเบี ้ยมากนัก ขณะที่ SAWAD แม้ ได้ รับประโยชน์จาก
การลดลงของอัตราดอกเบี ้ยอย่างเต็มที่ และคาดว่าจะมีการเติบโตของสินเชื่อเพิ่มขึ ้นจากภาวะที่ประชาชน
มีความต้ องการใช้ เงิน แต่ยงั เกินมูลค่าพื ้นฐานที่ฝ่ายวิจยั ให้ ไว้
กลุ่มโรงไฟฟ้า ภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทําให้ นกั ลงทุนย้ ายเงินไปลงทุนให้ ห้ นุ ที่มรี ายได้ มนั่ คงผันผวน
ตํ่า อย่างกลุม่ โรงไฟฟ้าเป็ นที่ได้ รับความนิยมอย่างมากในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
ในมูลค่าพื ้นฐานสิ ้นปี 2563 ราคาหุ้นปั จจุบนั ในกลุม่ โรงไฟฟ้ าส่วนใหญ่ก็คอ่ นข้ างเต็มมูลค่า หรื อมี upside
จํากัด อีกทัง้ ณ ราคาหุ้นปั จจุบนั มี Dividend Yield ลดลงอย่างมีนยั ฯ เหลือเฉลีย่ ตํ่ากว่า 3% ต่อปี จากใน
อดีตที่สงู กว่า 5% ต่อปี ดังนันจึ
้ งแนะนําให้ หลีกเลี่ยงหุ้นกลุม่ โรงไฟฟ้ าบางตัวที่ Valuation ค่อนข้ างเต็ม
มูลค่าพื ้นฐาน ทัง้ GULF และ BGRIM ให้ รอราคาหุ้นปรับฐานแล้ วค่อยเข้ าลงทุนจะปลอดภัยกว่า
กลุ่มชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นไวรัสโคโรนากดดันให้ คนงานกลับมาทํางานน้ อยอยู่
โดย เมือ่ วันที่ 12 ก.พ. 63 HANA แจ้ ง SET ว่าปั จจุบนั โรงงานเจียซิง ทีป่ ระเทศจีน (18% ของรายได้ รวม) ได้
กลับมาดําเนินการผลิตแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 10 ก.พ. 63 (หลังจากหยุดไปราว 2 สัปดาห์ แบ่งเป็ นหยุดตรุษจีน
ตามปกติราว 1 สัปดาห์ และรัฐบาลจีนสัง่ ให้ หยุดโรงงาน 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันละควบคุมการระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้ ออกกฎระเบียบว่าพนักงานที่อยู่ที่จงั หวัดอื่นนอกเมืองทีโ่ รงงาน
ตังอยู
้ ่ (เจียซิง) หากจะกลับมาทํางานที่โรงงานเจียซิงของ HANA ได้ จะต้ องถูกกักบริ เวณเป็ นเวลา 14 วัน ซึง่
ปั จจุบนั พนักงานที่อยู่ตา่ งจังหวัดยังกลับมาได้ ไม่ถึง 10% เพราะมีปัญหาด้ านการเดินทาง ทําให้ HANA
ประเมินว่าในระหว่าง 2 สัปดาห์นี ้ (10-24 ก.พ. 63) โรงงานเจียซิงจะดําเนินการผลิตได้ ไม่เกิน 30% ของ
กําลังการผลิตของโรงงานเจียซิง และคาดว่าโรงงานเจียซิงจะทยอยเพิ่มกําลังการผลิตได้ ในสัปดาห์ตอ่ ๆไป
ซึง่ HANA คาดว่าจะใช้ เวลาอย่างน้ อย 4-5 สัปดาห์กว่าจะสามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้ เป็ นปกติ หรื อ
ราวกลางเดือนมี.ค. 63 เป็ นต้ นไป โดยในเบื ้องต้ นฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้ มรายได้ รวม
ของ HANA ในปี 2563 ราว 2-3% จากปั จจุบนั
ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าโรงงานผลิตวัตถุดิบชิ ้นส่วนฯ และโรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในจีน จะได้ รับ
ผลกระทบคล้ ายกับโรงงานเจียซิงของ HANA ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชิ ้นส่วนฯ ไทยด้ วย แบ่ง
ได้ ดงั นี ้ 1) ด้ านการจัดหาวัตถุดบิ จะทําให้ ผ้ ปู ระกอบการชิ ้นส่วนไทยสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากจีนได้ ลดลง แต่
ผู้ประกอบการชิ ้นส่วนฯ ไทยก็จะเร่งหาซื ้อวัตถุดิบชิ ้นส่วนฯ จากประเทศอื่นแทน และ 2) ด้ านการส่ งมอบ
สินค้ า จะส่งผลกระทบให้ ลกู ค้ าในจีนรับมอบสินค้ าจากผู้ประกอบการชิ ้นส่วนฯไทยลดลง เพราะไม่
สามารถดําเนินการผลิตในโรงงานของตัวเองได้ เต็มที่ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้ มรายได้ รวมงวด 1H63
ของกลุม่ ชิ ้นส่วนฯไทย ถือเป็ น downside ต่อประมาณการกําไรกลุม่ ชิ ้นส่วนฯ ในปี 2563 ทังนี
้ ้
ผู้ประกอบการชิ ้นส่วนฯ ไทยมีเพียง HANA ที่มีโรงงานอยู่ที่จีน โดยผู้ประกอบการชิ ้นส่วนฯ ไทยมีสดั ส่วน
รายได้ จากประเทศจีน ดังนี ้ HANA 18% DELTA 14% KCE 10% และ SVI 5%
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ส่ วนกลยุทธ์ การลงทุนแนะนําให้ ปรั บพอร์ ตตามพอร์ ตจําลอง ASPS หรื อนักลงทุนสามารถใช้ เป็ น
แนวทางในการลงทุนลงได้ โดยในปี 2563 นี้ พอร์ ตจําลองฝ่ ายวิจัยฯ ทําผลตอบแทนได้ 7.09%ytd
(ชนะกองทุนวมหุ้นทั้งประเทศ) ขณะที่ SET Index -2.53%ytd โดยลักษณะหุ้นลงทุนในพอร์ เป็ น
สัดส่ วนหุ้นปั นผล 55% (MCS, PYLON, KKP, PTTEP) หุ้นผันผวนตํา่ 25% (EASTW, POPF ROBINS
รอแปลงเป็ น CRC) และหุ้นเติบโต 20% (TU WHA) หวังว่ านักลงทุนจะได้ ผลตอบแทนทีด่ ตี าม
สมควร
ผลตอบแทนตัง้ แต่ ต้นปี ของพอร์ ตจําลอง ASPS และ การจําแนกประเภทของแต่ ละหลักทรัพย์
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