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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฝ่ายวิจัยรวบรวมข้อมูลประเทศที่มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อ COVID-19 พบว่าเป็นประเทศที่ไทยมีการ
ส่งออกสินค้าออกไปมากถึง 12 ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกรวม 54.7% บ่งชี้ว่าอาจเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ภาคการส่งออกของไทยชะลอตัว อย่างไรก็ตามแรงกระตุ้นสําคัญของเศรษฐกิจ
เวลานี้น่าจะเป็นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 แนะนําปรับพอร์ตโดยเพิ่มหุ้น STEC พร้อมขาย
ทํากําไร TU หุ้น Top Picks เลือก STEC (FV@B 22) และ PYLON (FV@B 7.35)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี้ ตลาดหุนไทยทยอยปรับตัวลงตลอดวัน จากที่ประเทศจีนเปลี่ยนวิธีการนําคํานวณโดยนับรวมผูติด
เชื้อทีย่ ังไมไดแสดงอาการเขาไปดวย จึงทําใหรายงานตัวเลขผูติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นในอัตราเรง จนทําให
ตลาดหุนทั่วภูมิภาคกังวลประเด็นดังกลาวและปดตัวในแดนลบรวมถึงไทยที่ระดับ 1532.77 จุด ลดลง 7.07
จุด หรือ -0.46% โดยมีมูลคาการซื้อขาย 4.64 หมื่นลานบาท ซึง่ กลุมที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุมพลังงาน
ไดแก PTT(-0.58%) PTTEP(-2.75%) GPSC(-1.91%) กลุมขนสงเชน AOT(-0.35%) BEM(-2.65%) BTS(1.54%) และกลุมปโตรเคมีอยาง IVL(-1.57%) PTTGC(-2.31%) รวมถึงหุนขนาดใหญอยางเชน CPALL(0.69%) HMPRO(-2.04%) และ SCC(-0.82%) เปนตน
ผลกระทบจากการกระจายตัวของการติดเชื่อ COVID19 (โคโลนาไวรัส) มีแนวโนมทีจ่ ะสรางแรงกดดันตอ
ภาคการสงออกของไทยในระยะตอไปมากชึ้น ฝายวิจัยไดรวบรวมประเทศที่พบวามีการติดเชื้อ COVID-19
ในสวนที่เปนคูคาในตลาดสงออกของไทย พบวามีจาํ นวนทั้งสิ้น 12 ประเทศ มีสัดสวนที่ประเทศไทยสงออก
สินคาออกไปรวม 54.7% ของยอดสงออกรวม โดยประเทศที่มีสัดสวนการสงออกเกิน 4% ของยอดสงออก
รวมของไทย และมีปญการเรื่องการติดเชื้อ COVID-19 ประกอบดวย จีน, ญี่ปุน ,เกาหลีใต, เวียดนาม,
ฮองกง และมาเลเซีย ซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะเห็นการชะลอตัวของปริมาณการคาในโอกาสตอไป ทั้งนี้ฝายวิจยั ได
กําหนดสมมุติฐานเรื่องการสงออกในป 2563 วาจะหดตัวในอัตรา 1.5% ซึ่งประเด็นดังกลาวอาจทําใหเกิด
Downside ขึ้นมาได สวนอีกเรื่องหนึ่งเปนความคืบหนาของ ราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 โดยวานนีส้ ภา
ผูแทนราษฎรไดผานการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3 เรียบรอยแลว หลังจากนี้ก็จะสงเรือ่ งไปที่วุฒิสภา ซึ่งจะ
มีการเปดประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 17 ก.พ.63 เมื่อผานแลวก็จะเปนกระบวนการในการนําขึ้นทูลเกลาฯ
เบื้องตนคาดวาจะสามารถเบิกจายงบประมาณไดในชวงเดือน มี.ค. 2563 พัฒนาการดังกลาวถือเปน
ความหวังที่จะทําใหรัฐบาลมีเครื่องมือสําหรับการกระตุนเศรษฐกิจมากขึ้น
โดยภาคอุตสาหกรรมที่ถูก
คาดหวังวาจะไดประโยชนชัดเจนที่สุดนาจะเปนกลุม รับเหมากอสราง ตามดวย กลุมนิคมอุตสาหกรรม ใน
ดานของ Fund Flow หลังจากที่เงินบาทออนคาลง ก็ปรากฎการไหลออกของ Fund Flow ตามปริมาณที่
ฝายวิจัยคาดการณไว แตอยาไรก็ตามจากนี้ไปเชื่อวาการไหลออกของ Fund Flow รวมถึงการออนคาของ
เงินบาทก็นาจะเริม่ ผอนคลายลง สําหรับกลยุทธการลงทุนวันนี้ แนะนําใหเพิ่มน้ําหนักของหุนรับเหมาฯ ไว
ในพอรต โดย ลงทุนใน STEC ดวยน้ําหนัก 10% โดยใชเงินที่ไดจากการขายทํากําไรหุน TU ดวยน้ําหนัก
เทากัน หุน Top Picks เลือก STEC และ PYLON
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ไวรัส COVID-19 ที่ยังแพร่ระบาด จะกระทบต่อส่งออกไทยปี 63
นับตั้งแตวันที่ 31 ธ.ค. 2562 หลังจากมีการคนพบ COVID-19(โคโลนาไวรัส) จํานวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน
จนลาสุด อยูท ี่ 64,241 รายเพิ่มขึ้นราว 8%จากวันกอนหนา ขณะทีผ่ ูเสียชีวิต ลาสุด เพิ่มขึ้นอยูที่ 1,489 ราย
เพิ่มราว 10%จากวันกอนหนา อยางไรก็ตามประเด็นสําคัญ คือ การแพรกระจายผูติดเชื้อที่ขยายวงกวางไป
ทั่วโลกราว 29 ประเทศ และผูติดเชื้อนอกประเทศจีน สวนใหญเปนประเทศที่อยูในแถบเอเซีย (พบในยุโรป
และสหรัฐบางแตสัดสวนนอยกวา) หลักๆพบมากสุด คือสิงคโปร, ฮองกง,ไทย, เกาหลีใต, ญี่ปุน มาเลเซีย,
ไตหวัน ฯล (ดังรูป)
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ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใดๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้น
โดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไม
ก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมวากรณีใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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ที่มา : gisanddata

ASPS คาดการแพรกระจายผูติดเชื้อซึ่งกระจายหลายประเทศในเอเซียดังกลาว จะกระทบตอการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย ดังที่นําเสนอในชวงกอนหนา คือกระทบภาคทองเที่ยวคือ จํานวนคนเดินทางเขาไทย
ชะลอลงในปนี้ และเชื่อวาผลกระทบตอภาคสงออก(X) ในป 2563 อาจจะรุนแรงกวาที่คาด โดยปจจุบัน
ASPS คาดสมมติฐานหดตัว 1.5%yoy คือคาดมูลคาสงออกรายเดือนป 2563 อยูทเี่ ฉลี่ย 2.02 หมื่นลาน
เหรียญฯ/เดือน อยางไรตามเริ่มเห็นความเสี่ยงที่สงออกอาจจะหดตัวมากกวาคาดเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ประเด็น
 ประเทศคูคาของไทยในเอเชีย พบวาประเทศคูคาสวนใหญลวนมีจํานวนผูติดเชื้อสูง โดยเฉพาะ
จีนมีผูติดเชื้อ 63,686 ราย(ไทยสงออกไป 11.9%), สิงคโปรติดเชื้อ 58 ราย (ไทยสงออกไป 3.6%),
ฮองกงติดเชื้อ 53 ราย (ไทยสงออกไป 4.8%), เกาหลีใตติดเชื้อ 28 ราย (ไทยสงออกไป 4.9%),
ญี่ปุนติดเชื้อ 28 ราย (ไทยสงออกไป 10%), มาเลเซียติดเชื้อ 19 ราย (ไทยสงออกไป 4.3%) เปน
ตน โดยรวมและมีจาํ นวน 12 ประเทศ คิดเปนสัดสวนการสงออกเกือบ 55% ของการสงออกไทย
ในป 2562 ทําใหเชื่อวาประเทศเหลานี้เศรษฐกิจป 2563 ทีช่ ะลอลงจะทําใหชะลอการนําเขา
สินคาจากไทย เปนปจจัยกดดัน
ประเทศคูคาของไทยที่มีจํานวนผูติดเชื้อโคโรนาสูง

ที่มา : กระทรวงพาณิชย
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และพิจารณาเปนรายสินคา จะพบวาสินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปในภูมิภาคเอเชีย (63% ของการสงออก
ไปทั้งโลก) คือ รถยนต และสวนประกอบ 9.1% ของการสงออกไปเอเชียทั้งหมด, คอมพิวเตอร และ
สวนประกอบ 5.6%, เม็ดพลาสติก 5.1%, น้ํามันสําเร็จรูป 4.4%, อัญมณี 4.4% เปนตน โดยสินคาสงออก
10 อันดับแรกคิดเปน 45% ของการสงออกไปเอเชียทัง้ หมดคาดมีโอกาสไดรับผลกระทบ
สินคาสงออกสําคัญที่ไทยสงออกไปเอเชีย 10 อันดับแรก

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

 FTA(EU-เวียดนาม) ลาสุดมีการทําขอตกลง และจะมีผลบังคับ ก.ค.63 (ขณะที่ไทยยังไมมี
ขอตกลง FTA กับอียู และไทยสงออไป EUราว 8%ของตลาดสงออกรวม) ASPS คาดวาไทยจะ
เสียเปรียบในเชิงแขงขันกับเวียดนาม ในสวนของตนทุนภาษี หลักๆ คาดกระทบ สินคากลุมยาน
ยนต, อิเล็กทรอนิกส และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ฯลฯ ซึง่ เปนสินคาสงออกที่ไทยสงออกไปทั่ว
โลกมากสุด อันดับ 1 และ 2
โดยรวมทั้ง 2 ปจจัยถือเปนความเสี่ยงที่จะทําใหการสงออกไทยในป 2563 ทีต่ ั้งไว 1.5% เปน
ประเด็นทีท่ าทายอยางมาก และถือเปน Downside ตอ GDP Growthไทยป 2563 ในอนาคต

แนวโน้มค่าเงินบาท เป็นอีกปัจจัยหลักในการกําหนดทิศทาง Fund Flow
เริ่มตนป 2563 มาเกือบ 2 เดือน ภาพรวม Fund Flow ตางชาติยังคงขายสุทธิหุนในภูมิภาค 961 ลานเหรียญ
แตเปนการสลับซือ้ สลับขายรายประเทศ โดยประเทศที่ถูกซื้อสุทธิ คือ เกาหลีใต อินโดนีเซีย สวนอีก 3
ประเทศถูกขายสุทธิ คือ ไตหวัน ฟลิปปนสและไทย เปนตน
มูลคาซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติในตลาดหุนภูมิภาค

วันที่

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้
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ที่มา : Bloomberg, ฝายวิจัย ASPS

โดยเฉพาะตลาดหุนไทย ที่ถูกตางชาติขายสุทธิมากสุดในภูมิภาคกวา 808 ลานเหรียญ หรือ 2.5 หมื่นลาน
บาท ทั้งนี้เนื่องจากโดนกดดันจากปจจัยทั้งนอก ยังมีแรงกดดันในประเทศ ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
พ.ร.บ.งบประมาณเบิกจายลาชากวา 5 เดือน ภัยแลงที่หนักสุดในรอบ 40 ป รวมถึงฝุน PM 2.5
รวมถึงการลดดอกเบี้ยและโรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้น สงผลใหคา เงินบาทออนคากวา 3%(ytd) ปกติ
แลวเวลาคาเงินบาทออนมักเปนอุปสรรคกับ Fund flow และยังสอดคลองกับขอมูลในอดีตเวลาที่ กนง. ลด
ดอกเบีย้ คาเงินบาทมักจะดีดตัวออนคาขึ้นเสมอ รวมถึงตอนเกิดโรคเมอรส และซาร คาเงินบาทออนคาแรง
เชนกัน
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และที่สําคัญความสัมพันธระหวางคาเงินบาทที่ออนคากับ Fund Flow ณ ปจจุบัน ยังสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงปริมาณที่ฝายไดนําเสนอ คือ ทุกๆคาเงินบาทออนคาเร็วตอเนื่องราว 1% จะสงผลให
เงินทุนตางชาติไหลออกจากตลาดหุนเฉลี่ยราว 8.5 พันลานบาท ดังนั้นเชือ่ วา Fund Flow ตอจากนี้
มีโอกาสชะลอการไหลออก ตราบที่ประเด็น COVID-19 เริ่มชะลอลง บวกกับคาเงินบาทอยูใ น
ระดับใกลแนวตานที่ 31.5 บาท/เหรียญ คาดกดดันให SET Index แกวงตัวในกรอบแคบไดสักระยะ

ประเด็นเด่นสุดวันนี้ ความคืบหน้างบประมาณปี 2563 แนะลงทุน STEC PYLON
คาดหวังการเรงเบิกจายงบประมาณ ป 2563 เดินหนามาอีกกาว โดยวานนี้ พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ผาน
วาระที่ 2 และ 3 เปนที่เรียบรอย และหลังจากนัน้ จะสงให ส.ว. พิจารณาในวันที่ 17 ก.พ. ซึ่งนาจะแลวเสร็จ
ภายในวันเดียว จากนั้นจะนําขึ้นทูลเกลาฯ เมื่อโปรดเกลาฯ ลงมาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
งบประมาณจะสามารถเบิกจายได ซึ่งนาจะเปนภายในเดือน มี.ค. 2563
แมในป 2563 นี้งบประมาณการเบิกจายจะลาชามาแลว 4 เดือน แตหลังจากนี้จะมีการเรงเบิกจายมากขึ้น
เมื่อเทีย่ บกับในอดีต โดยฝายวิจยั ประเมินจะทําใหในชวงที่เหลือปงวด 2Q62 -3Q62 รัฐบาลจะตองเรง
เบิกจายราว 1.22 แสนลานบาท/ไตรมาส (ราว 80%ของสมมติฐานที่ ASPS คาด) ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย
ยอนหลัง 2 ปที่เบิกจายเพียง 9.6 หมื่นลานบาท/ไตรมาส
ความคืบหนาดังกลาวนับเปน Sentiment บวกตอหุนหลายกลุมฯ ดังนี้
กลุมรับเหมากอสราง เปนกลุมทีป่ รับฐานมาแรงกวา 50% (นับตั้งแตป 2560 ถึงปจจุบัน) จนหลายๆ
บริษัทมี Valuation ที่นาสนใจ และประเด็นดังกลาวนาจะชวยใหกลุมนี้กลับมา Outperform ตลาดไดอีก
ครั้ง ชอบ STEC, CK และ PYLON
กลุมวัสดุกอสราง ชื่นชอบ TASCO หนุนการใชยางมะตอยในการสรางถนนมากขึ้น
กลุมนิคม โครงการภาครัฐเดินหนาตอ ชวยเรียกความเชื่อมั่นใหตางชาติเขามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ชอบ
WHA และ AMATA
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ได Sentiment จากการเบิกจายงบประมาณและการลงทุนของภาครัฐ
เดินหนาตอ ถือเปนแรงขับเคลือ่ นที่สําคัญตอเศรษฐกิจ รวมถึงการกูยืมเงินมาลงทุน ชอบ BBL และ
KBANK

Valuation หุนที่ฝายวิจัยฯชื่นชอบในวันนี้
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 19F (%)
(13/02/2020)

กลุ่มรับเหมาก่อสร้า ง
PYLON

CONS

5.15

7.35

42.7%

12.58

5.00

STEC

CONS

16.70

22.00

31.7%

18.70

2.40

CONMAT

22.60

25.00

10.6%

12.25

3.98

AMATA

PROP

17.10

35.70

108.8%

8.60

4.26

WHA

PROP

3.40

4.89

43.9%

13.01

4.34

กลุ่มวัสุก่อสร้า ง
TASCO

กลุ่มนิคมฯ
กลุ่มธ.พ.ขนาดใหญ่
BBL

BANK

148.00

201.00

35.8%

7.71

4.39

KBANK

BANK

143.00

164.00

14.7%

9.80

3.50

ที่มา : SET,ฝายวิจัย ASPS
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Top Picks เลือก STEC PYLON มีรายละเอียดพืน้ ฐานดังนี้
STEC(FV @ 25.00) ภาพธุรกิจป 2563 ไมนากังวล จาก Backlog ในมือปจจุบันที่มีกวา 8.8 หมื่นลานบาท
รองรับการสรางรายไดถึงป 2566 โดยคาดยอดรับรูรายไดป 2563 นาจะทําไดประมาณ 3.7 หมื่นลานบาท
เพิ่มขึ้น 20%YoY รวมถึง พ.ร.บ. งบประมาณป 2563 ที่ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร คาด
เบิกจายไดตน มี.ค.63 ซึ่งจะทําใหงานประมูลรถไฟฟาสวนตอขยายและรถไฟทางคูเฟส 2 มูลคารวมกวา 6
แสนลานบาท เกิดขึ้นภายในปนี้ และจะเปนแหลงงานสําคัญปอนใหกับ STEC ในฐานะบริษัทรับเหมา
กอสรางรายใหญของประเทศ แมราคาหุนจะปรับตัวลงแรงในชวง 4-5 เดือนทีผ่ านมา แตดวยปจจัยพื้นฐาน
ที่แข็งแกรง ไมวาจะเปนสถานะการเงิน มูลคางานในมือ และโอกาสทางธุรกิจที่เปดกวาง รวมถึง Upside สูง
เกือบ 50% จึงถือเปนโอกาสทยอยสะสม
PYLON(FV @ 7.35) แนวโนมกําไรงวด 4Q62 เติบโตโดดเดน หนุนจากงานรับเหมาเสาเข็มโครงการศูนย
ประชุมสิริกิติ์ และ Bangkok Mall รวมถึงงานคอนโดฯ Ideo พระราม 9 โดยในปจจุบันบริษัทมี Backlog สูง
ราว 1,540 ลานบาท รวมถึงหากภาครัฐเบิกใชจายงบลงทุนป 2563 คาดวาทําใหมีความชัดเจนมากขึน้ ใน
โครงการตางๆที่คางอยู อาทิ โครงการทางดวนดาวคะนอง-พระราม 3 (สัญญาที่ 1-3), ทางยกระดับพระราม
2, และรถไฟไทย-จีน หนุนกําไรป 2563 เติบโต 11.2% YoY ขณะที่ราคาหุนปรับตัวลงในชวงที่ผานมา สวน
ทางกับ Earning Momentum ที่กําลังไตระดับขึ้นทํา New High จนทําให Expected PER ป 2563 ลดลง
เหลือเพียง 11 เทา นอกจากนี้ยังคาดหวัง Dividend Yield ปนี้สูงกวา 5% ตอป
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