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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันนี้จะมีการประกาศ GDP Growth 4Q62 ซึ่งคาดหมายกันว่าน่าจะอยู่ที่ 2.1% และกดดันให้ GDP
Growth ทั้งปี มาอยู่ที่ 2.45% ถือเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ํา และน่าจะเห็นการชะลอตัวต่อเนื่องใน 1Q63
ส่วนประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียนปี 2563 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะไม่เติบโต สถานการณ์
ดังกล่าวเป็นการเปิด Downside ให้ SET Index แนะนําปรับพอร์ตโดยเพิม DIF และขายทํากําไร POPF +
EASTW หุ้น Top Picks เลือก STEC (FV@B 22) และ PTTEP (FV@B 170)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนตลอดวัน จากที่มีทงประเด็
ั้
นบวกเรื่อง การเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี 2563 คาดสามารถเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค. 2563 แต่มีประเด็นกดดันอย่างไวรัส
COVID-19 ที่ยงั แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ถือเป็ นความเสี่ยงต่อส่งออกไทยในปี 2563 จนทําให้ ตลาดหุ้น
ไทยปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1526.30 จุด ลดลง 6.47 จุด หรื อ -0.42% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.17 หมื่น
ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ BGRIM(-5.19%) GPSC(-3.57%) GULF(2.86%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น BEAUTY(-0.76%) CPALL(-2.45%) ILM(-1.45%) และกลุม่ ปิ โตรเคมีอย่าง IVL(4.80%) PTTGC(-0.95%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่ AOT(-0.71%) OSP(-4.79%) และ CPF(-2.54%) เป็ นต้ น
วันนี ้จะมีการประกาศตัวเลข GDP Growth งวด 4Q62 ซึง่ Concensus ประเมินว่าจะอยู่ที่ 2.1% ซึง่ ตํ่ากว่า
ประมาณการของฝ่ ายวิจยั หากตัวเลขออกมา 2.1% ดังกล่าว ก็จะทําให้ อตั ราการเติบโตโดยภาพรวมของปี
2562 อยู่ที่ 2.45% นับเป็ นสัญญาณการชะลอตัวที่ชดั เจน และหากพิจารณาไปที่แนวโน้ มงวด 1Q63 แล้ ว ก็
เป็ นไปได้ ที่จะเห็นการเติบโตของ GDP ที่ไม่ถงึ 1% ถือเป็ นอัตราการเติบโตที่ลดลงต่อเนื่อง ภายใต้
้
าน
สถานการณ์ดงั กล่าว เชื่อว่าจะทําให้ เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย ทังทางด้
การคลังและการเงิน
(มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวอัตราดอกเบี ้ยนโยบายได้ อีกในช่วงที่เหลือของปี นี ้)
สําหรับผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียนใน SET คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกเช่นกัน ซึง่ ณ ปั จจุบนั มีความเป็ นไปได้ มากที่จะไม่เห็นการเติบโตของผลประกอบการปี
2563 จากฐานในปี 2562 (0% Growth) ภาวะดังกล่าวถือเป็ นแรงกดดันต่อ SET Index ทําให้ Down Side
เปิ ดกว้ างขึ ้นอีกรอบ โดยมีโอกาสที่จะเห็นการปรับฐานลงมาตํ่ากว่า 1500 จุดอีกครัง้ ส่วนอีกประเด็นที่น่า
ติดตามคือ การประมูลคลื่นความถี่สําหรับการให้ บริ การ 5G ภาพรวมของคลื่นทีป่ ระมูลทัง้ 3 คลื่นความถี่
กสทช. ได้ เม็ดเงินรวม 1.005 แสนล้ านบาท ซึง่ ถือว่าสูงกว่าที่ฝ่ายวิจยั คาดไว้ แต่ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ
Fair Value ของหุ้นในกลุม่ ICT อย่างมีนยั สําคัญ เพียงแต่ Sentiment การลงทุนในระยะสันอาจเป็
้
นลบ และ
สร้ างแรงกดดันต่อราคาหุ้น ทังนี
้ ้ฝ่ ายวิจยั ยังคงเลือกลงทุนในผู้ประกอบการที่มีความแข็งแกร่งทังฐานลู
้
กค้ า
ฐานเงินลงทุน อย่าง ADVANC โดยทยอยสะสมเมือ่ ราคาอ่อนตัว สําหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ แนะให้ ปรับ
พอร์ ต โดยให้ ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน DIF ด้ วยนํ ้าหนัก 25% โดยนําเม็ดเงินมาจากการขาย
ทํากําไรใน EASTW 10% และ POPF 15% หุ้น Top Picks วันนี ้เลือก STEC ที่มีแรงหนุนจากการเร่งเบิกจ่าย
งบลงทุนหลัง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ผ่านรัฐสภา และ PTTEP ที่ได้ กระแสบวกจากราคานํ ้ามันที่ปรับตัวขึ ้น

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,526.30
-6.47
61,838

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,578.40
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
838.46
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
304.15
นักลงทุนรายย่อย
435.79
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สหรัฐเพิ่มภาษีนําเข้าเครื่องบินยุโรป และไวรัส COVID-19 อัตราการเพิ่มเริ่มชะลอ
สหรัฐพักรบสงครามการค้ ากับจีน แต่ยงั เดินหน้ ากีดกันการค้ ากับประเทศอื่นต่อ คือ ยุโรป ล่าสุดสหรัฐ
ประกาศเพิ่มอัตราภาษีนําเข้ าอากาศยานจากยุโรปเป็ น 15%มีผลวันที่ 18 มี.ค. 2563 จากเดิมเก็บ 10%
ขณะที่สินค้ าอื่นๆ คือสินค้ าเกษตร เช่น ไวน์ฝรั่งเศส, ชีสอิตาลี, วิสกี ้ นม, ชีส, กาแฟ (ยังคงอัตราภาษี 25%)
โดยรวมวงเงินสินค้ าที่สหรัฐขึ ้นภาษียโุ รปรวม 7.5 พันล้ านเหรี ยญ ASPS คาดกระทบไทยจํากัด แม้ ไทยมี
การค้ าขายยุโรปราว 9.5% ของประเทศคูค่ ้ าทังหมดทั
้
ว่ โลก แต่สนิ ค้ าสําคัญที่ไทยส่งออกสินค้ าไปยุโรป
หลักๆ คือ คอมพิวเตอร์ ราว 12.6% รองลงมาคือยานยนต์ 7.2% ซึง่ ไม่ใช่สินค้ าสหรัฐที่จดั เก็บภาษีกบั ยุโรป
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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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ส่วนประเด็นต่างประเทศที่ยงั มีนํ ้าหนักอยู่คอื การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 (โคโรนา) ล่าสุด
จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นเป็ น 71,329 ราย หรื อเพิ่มขึ ้นราว 3% จากวันก่อนหน้ า ขณะที่ผ้ เู สียชีวิตเพิ่มเป็ น
1,775 ราย เพิ่มราว 6% จากวันก่อนหน้ า เป็ นที่สงั เกตว่าจํานวนผู้ติดเชื ้อ และผู้เสียชีวิตเริ่ มเพิ่มขึ ้นในอัตรา
การลดลง โดยจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้น 3% ลดลงจาก 4-9% ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน และจํานวนผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ ้น 6% ลดลงจาก 9-10% ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน
โดยรวม อัตราการติดเชื ้อและเสียชีวิตที่ลดลง หนุนให้ ตลาดหุ้นโลกเริ่ มลดความกังวลลง สังเกตุจากราคา
สินทรัพย์เสี่ยงปรับเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะนํ ้ามันดิบ เช่น ราคานํ ้ามันดิบ Brent เพิ่มขึ ้น 1.7%, WTI และ Dubai
เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ 1.2% เป็ นต้ น รวมถึงตลาดให้ นํ ้าหนักการประชุม OPEC วันที่ 5-6 มี.ค. 2563 ซึง่ ให้ นํ ้าหนักว่า
จะมีการตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ ภายหลังคณะกรรมการร่วมด้ านเทคนิค (Joint Technical
Committee: JTC) ของกลุม่ OPEC เสนอให้ OPEC ตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มอีก 6 แสนบาร์ เรล/วัน เชื่อว่า
ปั จจัยดังกล่าวจะยังเป็ น Sentiment ต่อราคานํ ้ามัน และหุ้นนํ ้ามัน เช่น PTT(FV@B 56.00) และ
PTTEP(FV@B 170.0)

สภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP Growth 4Q62 ส่งสัญญาณชะลอตัว
เช้ านี ้ตลาดให้ นํ ้าหนักสภาพัฒน์ฯรายงาน GDP Growth งวด 4Q62 ASPS คาดขยายตัว 2.7%yoy(VS.
Consensus ล่าสุดคาดลดลงมาเหลือ 2.1%yoy) อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่ GDP Growth งวดนี ้จะออกมา
ตํ่ากว่าที่ ASPS คาดได้ พิจารณาจากฟั่ นเฟื องขับเคลื่อนเศรษฐกิจทังฝั
้ ่ งการบริ โภคครัวเรื อน(ราว 48%ของ
GDP) ขยายตัวตํ่าคาด ล่าสุด ภาครัฐเผยว่ามาตรการกระตุ้นการใช้ จ่าย โดยเฉพาะชิมช็อปใช้ เฟส 1-3 ที่
ออกมาในช่วง ต.ค.-ธ.ค.2562 มิได้ มีเงินเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจตามเป้า คือ มีเม็ดเงินเข้ าระบบราว 2.88 หมืน่
ล้ านบาท ตํ่ากว่าเป้าที่ภาครัฐตังไว้
้ ที่ 6 หมื่นล้ านบาท และภาคส่งออกสัดส่วนราว 68%) ที่หดตัว 2.7% และ
ยังได้ รับผลกระทบจากเงินบาทงวด 4Q62 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.2 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่าราว 7%yoy) และการ
ลงทุนภาครัฐตํ่าคาดจาก พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ล่าช้ า เห็นได้ จากการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ 2.6 หมื่น
ล้ านบาท น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยย้ อนหลังที่เบิกจ่ายราว 9.6 หมื่นล้ านบาท/ไตรมาส
หากมองไปในปี 2563 เศรษฐกิจไทยงวด1Q63 เห็นทิศทางความเสี่ยงชะลอตัวชัดเจนจากไวรัส COVID19 กระทบทังภาคท่
้
องเที่ยว, ภาคการค้ าระหว่างประเทศและงบประมาณปี 2563 ทีย่ งั เบิกจ่ายไม่ได้ คาด
จะเริ่ มเบิกจ่ายได้ อย่างเร็วคือ เดือน มี.ค. ทําให้ หลายหน่วยงานของรัฐ GDP Growth ไทยงวด 1Q63
ขยายตัวตํ่า 1% (งวด 2Q63-4Q63) GDP Growth จะต้ องขยายตัวเฉลี่ยราว 2.3% ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นปี ทีท่ ้ า
ทายอย่างมาก โดยรวมเชื่อว่ารัฐบาจําเป็ นที่เร่งจะต้ องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ ้น โดยเฉพาะ
นโยบายการคลัง อาทิ ชิมช้ อป ใช้ เฟส 4 , เพิ่มวันหยุดสงกรานต์ให้ ยาวขึ ้น และอื่นๆ (กระทรวงการคลัง
เผยมีเม็ดเงินพร้ อมอัดฉีดราว 1. แสนล้ านบาทจากงบกลาง) และอีกทางหนึง่ คาดหวัง การกระตุ้นผ่ าน
นโยบายการเงิน มีโอกาสที่ กนง. อาจจําเป็ นที่จะปรับลดดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 1 ครัง้ ได้ ราว 0.25% อยู่
ที่ 0.75% สอดคล้ องกับความเห็นของ ธปท.ที่ยงั เปิ ดโอกาสการลดดอกเบี ้ยได้ หากมีความจําเป็ น
GDP Growth ของไทย

ทีม่ า: Bloomberg, ASPS
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ประเมินกรอบ SET ปี 63 ยามกําไรบริษัทจดทะเบียนอาจไม่โต จากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
การเติบโตของเศรษฐกิจถือเป็ นหนึง่ ในเครื่ องยนต์หลักที่ใช้ ขบั เคลื่อนกําไรบริ ษัทจดทะเบียนเศรษฐกิจ
สะท้ อนได้ จากข้ อมูลในอดีตที่ผ่านมา เช่น ในปี 2562 ประเด็นสงครามการค้ าระหว่างจีนสหรัฐกดดัน
เศรษฐกิจโลกและไทย ส่งผลให้ GDP ปี 2562 ของไทยมีโอกาสมีชะลอลงเหลือ 2.7% (จากเติบโต 4.1% ใน
ปี 2561) เป็ นทิศทางเดียวกับกําไรบริ ษัทจดทะเบียนคาดว่าจะชะลอลง โดย EPS62F อยู่ที่ 92.11 บาท/หุ้น
(ลดลง 5.9%) เพราะยังเผชิญกับค่าใช้ จ่ายพนักงานที่ปรับตาม พรบ. แรงงาน รวมถึงจํานวนหุ้นที่เพิม่ ขึ ้น
จากการนําบริ ษัทที่มีคา่ P/E สูงเข้ าตลาดมา
ประมาณการกําไรต่ อหุ้นบริษัทจดทะเบียน (ย้ อนหลัง 4 ปี )

ทีม่ า : SET,ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ส่วนในปี 2563 นี ้ GDP ไทย ยังมีโอกาสชะลอลงจากทุกๆ องค์ประกอบ ทังจากความล่
้
าช้ าของงบประมาณ
รายจ่ายปี 2563 กดดันการเบิกจ่ายภาครัฐ, กําแพงภาษีระหว่างจีนสหรัฐรอบ 1 – 4 ยังมีอยู่ และไทยอาจถูก
ตัดสิทธิ GSP ไทยรอบที่ 2 ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก สุดท้ ายภัยแล้ งหนักสุดในรอบ 40 ปี กระทบภาค
การบริ โภค
ประเด็นดังกล่าวกดดันให้ เศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวต่อ
ถือเป็ นความเสี่ยงที่จะกระทบต่อภาพรวม
ประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนในปี 2563 รวมถึงเป้าหมายของดัชนีมีโอกาสลดลง ดังนันฝ่
้ ายวิจยั จึง
ได้ ทํา Sensitivity ระหว่างแนวโน้ มการเติบโตของกําไรบริ ษัทจดทะเบียบกับ P/E ของตลาดในแต่ละช่วง ได้
ผลลัพธ์ตามตารางทางด้ านล่าง
เป้าหมาย SET Index ในแต่ ละช่ วงระดับ PE และ Growth
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สรุ ปคือ กรณีทใ่ี ห้ กาํ ไรบริษัทจดทะเบียนปี 2563 ทรงตัว ดัชนีมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบ 1474 –
1612 จุด (ภายใต้ P/E 16 – 17.5 เท่ า) ดังนั้น SET Index ณ ปั จจุบันยังถือว่ า มี Downside ณ เวลาที่
Fund Flow ยังชะลอการไหลเข้ า
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ดังนั้น กลยุทธ์ แบ่ งเงินลงทุนบางส่ วนพักไว้ ในกองทุนโครงสร้ างพื้นฐานอย่ าง DIF ซึง่ ให้ Dividend
Yield สูงถึง 6.1% และยังมี Premium เพียง 9% เท่ านั้น และยังได้ Sentiment ของแนวโน้ มการใช้
สัญญาณ 5G ทีม่ ากขึน้ ให้ สอดคล้ องกับยุค Digital ณ ปั จจุบัน

หุ้นน่าลงทุนหลังประมูลคลื่น5G
ฝ่ ายวิจยั มีมมุ มองเป็ นกลางต่อผลประมูล 5G วานนี ้ ทังสิ
้ ้น 4 คลื่นความถี่ (700 MHz, 2600 MHz และ 26
GHz) รวมมูลค่า 1.0 แสนล้ านบาท ซึง่ สรุปผลประมูล ดังนี ้
คลื่น 700 MHz จํานวน 3 ใบอนุญาต ADVANC และ CAT ชนะประมูล 1 และ 2 ใบอนุญาต
คลื่น 2600 MHz จํานวน 19 ใบอนุญาต ADVANC และ TRUE ชนะประมูล 10 และ 9 ใบอนุญาต
คลื่น 26 GHz จํานวน 27 ใบอนุญาต ADVANC TRUE TOT และ DTAC ชนะประมูล 12 8 4 และ 6
ใบอนุญาต
เม็ดเงินประมูลโดยภาพรวมอยู่ที่ 1.0 แสนล้ านบาท แต่ประเมินโดยรวมผลประมูลไม่ออกมาสร้ าง
Downside ที่น่ากังวลมีนยั ฯต่ออุตสาหกรรม แม้ ราคาประมูลคลื่นของเอกชนจะสูงราว 6.4 หมื่นล้ านบาท
สูงกว่าที่ประเมินไว้ 37.6% แต่ทงหมดมาจากคลื
ั้
่น 700 MHz ADVANC ชนะไป 1 ใบอนุญาตในราคาสูง
กว่าราคาตังต้
้ นราวเท่าตัว นับเฉพาะคลื่น 2600 MHz และ 26 GHz ที่คาดว่าเอกชนทัง้ 3 รายจะให้ ความ
สนใจเป็ นหลัก พบว่า ปริ มาณทังหมดที
้
่ประมูลได้ และราคาประมูลใกล้ เคียงคาดไว้ โดยภาพรวม ช่วยให้
ภาระต้ นทุนคลื่น 5G ตํ่ากว่าต้ นทุนคลื่น 4G ราว 3-5 เท่าตัว (ดังตารางสรุป)

ขณะที่คลื่นในมือหลังประมูล ภาพรวมต่ออุตสาหกรรมยังดูสมดุล กล่าวคือ CAT และ TOT ได้ คลื่นช่วง
กลาง (700 MHz) และสูง (26 GHz) ในส่วนที่เหมาะกับให้ บริ การสาธารณะประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
รัฐฯ จึงไม่น่ามาประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน ส่วนศักยภาพคลื่นหลังประมูลของเอกชนไล่เรี ยงตาม
ฐานธูรกิจและลูกค้ าที่มี โดยเฉพาะ ADVANC กับ TRUE แต่มีจดุ น่าสนใจที่ DTAC น่าจะต้ องเหนื่อยกับการ
ประกอบธุรกิจมากขึ ้น เนื่องจากช่วงห่างศักยภาพคลื่นที่ ADVANC และ TRUE ทิ ้งออกไปค่อนข้ างเยอะทัง้
ในเรื่ องปริ มาณคลื่นในมือจากเดิมแต่ละรายมีคลื่นใกล้ เคียงกันที่ 130-140 MHz แต่หลังประมูลล่าสุด
ADVANC TRUE ได้ คลื่นมาเพิ่ม 1310 MHz และ 890 MHz ส่วน DTAC ได้ เพียง 200 MHz โครงสร้ างคลื่น
5G ที่ DTAC ขาดคลื่นความถี่ช่วงกลาง (2600 MHz) ที่เหมาะกับการให้ บริ การลูกค้ าผู้บริ โภคทัว่ ไป ขณะที่
DTAC ยังต้ องรอคลื่น 3500 MHz ซึง่ ยังไม่มีกําหนดการประมูลที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างคลื่นที่ผ้ ู
ให้ บริ การอันดับ 1 และ 2 ดีกว่าอันดับ 3 มาก ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าจะช่วยมีโอกาสลดความเสี่ยงการแข่งขัน
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ภายในอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ประกอบการรายที่เหนือกว่าคาดว่าจะเลือกใช้ จดุ เด่นคุณภาพบริ การดีกว่า
ในการแข่งขันได้ ง่ายขึ ้นกว่าเดิมที่มคี ลื่นใกล้ เคียงกัน ซึง่ น่าจะดีกบั ADVANC ที่ชนะประมูลคลื่นไปมาก
ที่สดุ
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการกําหนดราคาค่าบริ การทัง้ 4G และ 5G สําหรับผู้บริ โภคทัว่ ไปต่อจากนี ้ ยังต้ อง
ติดตามพัฒนาการอุตสาหกรรมในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงปริ มาณธุรกิจใหม่ๆ จากการนํา 5G ไปรุกสร้ าง
รายได้ ลกู ค้ าองค์กรระยะกลาง-ยาว ในการปรับปรุงประมาณการ เพื่อสะท้ อนข้ อมูลประมูลคลื่น 5G ที่
แตกต่างจากสมมติฐาน จึงยังคงรายได้ ไว้ ใกล้ เคียงเดิม ยกเว้ น DTAC ที่ฝ่ายวิจยั ปรับลดลงมีนยั ฯ ภายใต้
สมมติฐานเสียลูกค้ าชันดี
้ ออกไป ภายใต้ สมมติฐานอนุรักษ์ นิยมดังกล่าว ประเมินกําไรกลุม่ ปี 2563-64
ลดลง 7% และ 12% ก่อนจะกลับมาเติบโตหลังจากนัน้ แม้ จะแย่กว่ากําไรตลาด แต่สะท้ อนในดัชนีกลุม่
YTD ที่ลดลง 6% แล้ ว จึงยังให้ ลงทุน เท่าตลาด มี ADVANC(FV@B248) เป็ น Top Pick ส่วน
DTAC(FV@B43) และ TRUE(FV@B4.2) ยังให้ Switch นอกจากนี ้ ยังอาจพิจารณาลงทุนหุ้นที่ได้ ประโยชน์
จากธุรกิจ 5G อาทิ ผู้รับเหมางานโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีฐานลูกค้ าเอกชน เช่น INSET(FV@B4.1) หรื อ ผู้
จําหน่ายอุปกรณ์มือถือ JMART(FV@B11.6) และ COM7(FV@B28) ซึง่ น่าจะได้ ประโยชน์ชดั เจน เฉพาะ
อย่างยิ่ง หาก Apple เปิ ดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่รองรับบริ การ 5G ได้ ตามกระแสข่าวในช่วงปลายปี นี ้ ทังนี
้ ้ ใน
ส่วน COM7 ปั จจุบนั ฝ่ ายวิจยั อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการและคําแนะนํา
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