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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ภายใต้กระแสกดดันทั้งในเรื่องการระบาด COVID-19 ข้ามแดนในหลายประเทศ นําไปสู่การปรับลดอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สร้างแรงกดดัน แม้จะ
ยังไม่มีเหตุนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ คาด SET Index ปรับลดลงต่อ กลยุทธ์การลงทุน
วันนี้ แนะนําขายทํากําไร PTTEP และ สลับเข้าลงทุนใน CPALL ส่วนหุ้น Top Picks เลือก CPF (FV@B
40) และ CPALL (FV@B 91)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวขึ ้นแรงในช่วงบ่าย จากประเด็นข้ อสรุปผลการตัดสินของศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยคําร้ องให้ ยบุ พรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตังของคณะกรรมการบริ
้
หาร
พรรคอนาคตใหม่ 10 ปี ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยที่นกั ลงทุนให้ ความสนใจและรอทิศทางความชัดเจนในช่วงที่ผ่าน
มา จนทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1495.09 จุด เพิม่ ขึ ้น 3.85 จุด หรื อ +0.26% โดยมี
มูลค่าการซื ้อขาย 5.60 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ สื่อสาร ได้ แก่ ADVANC(+2.43%)
INTUCH(+3.04%) DTAC(+0.64%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(+1.16%) BTS(+2.38%) BEM(+0.93%) และ
กลุม่ การเงินอย่าง MTC(+1.65%) SAWAD(+5.38%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น CPF(+3.48%)
GULF(+1.96%) และ BBL(+1.43%) เป็ นต้ น
แม้ สถานการณ์การติดเชื ้อ COVID-19 ในประเทศจีนจะมีสญ
ั าณที่ดขี ึ ้น แต่ การแพร่กระจายข้ ามแดนไปยัง
ุ่
งประเทศ
ประเทศอื่นๆ กลับรุนแรงและสร้ างความกังวลมากขึ ้น เฉพาะอย่างยิ่ง เกาหลีใต้ และ ญี่ปนรวมถึ
ในตะวันออกกลาง ภาวะดังกล่าวยังเป็ นแรงผลักดันให้ ทิศทางการไหลของ Fund Flow ยังคงเข้ าสูส่ ินทรัพย์
ปลอดภัยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ จากราคาทองคําที่ปรับตัวขึ ้นไปแตะระดับ 1680$ ขณะที่ตลาดหุ้น
สําคัญทัว่ โลกปรับลดลง ส่วนผลกระทบที่สืบเนื่องมายังเศรษฐกิจ พบว่า IMF มีการปรับลดประมาณการ
อัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกลงอีกครัง้ มาอยู่ที่ 3.2% โดยในส่วน GDP Growth ของจีนปรับลดลง 0.4%
มาอยู่ที่ 5.6% ในส่วนของเศรษฐกิจไทย ฝ่ ายวิจยั ได้ ทําการพิจารณาปรับลดประมาณการ GDP Growth ลง
อีกครัง้ โดยในรอบนี ้นํ ้าหนักการปรับลดลงไปอยู่ที่ การบริ โภคภาคครัวเรื อน ตามด้ วยการลงทุนภาคเอกชน
ซึง่ ดูเหมือนชะลอตัวมากกว่าที่คาด หลังการปรับลดลงจะได้ ตวั เลข GDP Growth ของไทยในปี 2563 อยู่ที่
1.6% ซึง่ ถือเป็ นระดับที่ตํ่า และต้ องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ รวมถึง การปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายอีกรอบเพื่อช่วยขับเคลี่อนเศรษฐกิจใหเพ้ นจากการถดถอย สําหรับประเด็นเรื่ องการเมือง
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ วินิจฉัยให้ ยบุ พรรคอนาคตใหม่ พร้ อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง
กรรมการบริ หารพรรค เป็ นระยะเวลา 10 ปี ส่วน ส.ส. ทีส่ งั กัดพรรคอนาคตใหม่ (ไม่รวมกรรมการบริ หาร
พรรคที่ถกู ตัดสิทธิ์ฯ) ต้ องหาพรรคการเมืองใหม่สงั กัดภายใน 60 วัน ซึง่ เชื่อว่าน่าจะเห็นการกระจายตัวเข้ า
ไปทังในส่
้ วนของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ ายค้ าน ผลที่เกิดขึ ้นน่าจะทําให้ ฐานคะแนนเสียง
สนับสนุนฝ่ ายรัฐบาลเพิ่มขึ ้น อันจะเป็ นผลดีตอ่ การอภิปรายไม่ไว้ วางใจที่จะเกิดขึ ้นในสัปดาห์นี ้ ภาพรวม
คาดว่า SET Index วันนี ้ น่าจะปรับฐานลงต่อ ส่วนกลยุทธ์การลงทุน แนะนําให้ ปรับพอร์ ตการลงทุน โดย
ขายทํากําไรหุ้น PTTEP และ สลับเม็ดเงินจํานวนเท่าๆ กัน เข้ ามาลงทุนใน CPALL หุ้น Top Picks วันนี ้เลือก
CPF และ CPALL

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,495.09
3.85
56,082

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-2,776.87
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
97.58
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
1,546.49
นักลงทุนรายย่อย
1,132.81
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การเมืองเป็นกระแสกดดัน SET Index แต่ยังไม่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยให้ ยบุ พรรคอนาคตใหม่ พร้ อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริ หารพรรค เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี โดยศาลฯ เห็นว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลคนเดียวในจํานวนที่สงู และ อัตราดอกเบี ้ยตํ่าไม่
เป็ นไปตามตลาด เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ครอบงําพรรค ซึง่ เป็ นการกระทําที่ขดั ต่อ
รัฐธรรมนูญ กระบวนการหลังจากนี ้ ส.ส. ที่สงั กัดพรรคอนาคตใหม่ (เฉพาะที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารพรรค)
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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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จะต้ องหาพรรคการเมืองใหม่สงั กัด ภายในระยะเวลา 60 วัน ซึง่ จากการประเมินสถานการณ์แวดล้ อม เชื่อ
ว่าน่าจะเห็นการย้ ายสังกัดของ ส.ส. อนาคตใหม่ เข้ าไปทังในส่
้ วนของพรรคร่วมรัฐบาล และ พรรคร่วมฝ่ าย
ค้ าน ซึง่ หากมองในมุมของรัฐบาลแล้ วน่าจะทําให้ คะแนนเสียงสนับสนุนในสภาฯ ซึง่ เดิมอยู่ในภาวะที่ปริ่ ม
นํ ้า กลับขึ ้นมาอยู่ในภาวะที่ได้ เปรี ยบมากขึ ้น เพราะอย่างน้ อย จํานวน ส.ส. อนาคตใหม่ที่เป็ น
กรรมการบริ หาร 11 ราย ซึง่ เป็ น เสียงที่สนับสนุนพรรคร่วมฝ่ ายค้ านก็จะหายไป สําหรับเหตุการณ์สําคัญใน
สัปดาห์นี ้ ได้ แก่ การอภิปรายไม่ไว้ วางใจ รัฐมนตรี เป็ นรายบุคคล เชื่อว่าเป็ นเรื่ องที่อยู่ในความสนใจ
เนื่องจากเป็ นการอภิปรายไม่ไว้ วางใจครัง้ แรกในรอบ 7 ปี อย่างไรก็ตามด้ วยฐานเสียงสนับสนุนของรัฐบาล
ที่ปัจจุบนั สูงกว่า ฐานเสียงของพรรคร่วมฝ่ ายค้ าน มากขึ ้น น่าจะทําให้ การลงมติ สนับสนุนรัฐมนตรี ที่ถกู
อภิปราย ไม่น่ากังวล ดังนัน้ ภาพรวมของสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานี ้ ฝ่ ายวิจยั จึงเห็นว่า เป็ น
เพียงกระแสกดดัน SET Index ระยะสัน้ แต่โดยนํ ้าหนักของสถานการณ์แวดล้ อมแล้ วยังไม่น่าจะนําไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมีนยั สําคัญ

COVID-19 ยังเป็นปัจจัยกดดันผลักเงิน เข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย
การระบาดของไวรัส COVID-19 กลับมาหลอกหลอนนักลงทุนอีกครัง้ หนึง่ ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้น
เป็ น 78,999 ราย (เพิ่มขึ ้นในอัตรา 0.4%จากวันก่อนหน้ า) ขณะทีจ่ ํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 2,470 ราย
(เพิ่มขึ ้น 0.5%) แม้ วา่ จํานวนผู้ติดเชื ้อจะมีแนวโน้ มขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยเฉพาะในจีน แต่กลับ
พบว่าจํานวนผู้ติดเชื ้อนอกประเทศจีนกลับเพิ่มขึ ้นในอัตราสูงกว่า โดยเฉพาะเกาหลีใต้ , อิตาลี และญี่ปนซึ
ุ่ ง่
มีจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นถึง 39%, 101% และ 8.2% ตามลําดับ(ดังรูป)
Pattern การระบาดของประเทศที่มีจาํ นวนผู้ตดิ เชือ้ COVID-19

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

ASPS ตังข้
้ อสังเกตคือ
 หากอิงประเทศ จีน(จุดกําเนิด COVID-19) จํานวนผู้ติดเชื ้อที่เพิ่มขึ ้นรุนแรงใช้ ระยะเวลาราว 1
เดือน (จากในรูป) คือ นับตังแต่
้ 24 ม.ค.-21 ก.พ. และ ตังแต่
้ 20-24 ก.พ. จํานวนผู้ติดเชื ้อเริ่ มทรง
ตัว หรื ออาจจะถึงจุด Peak
 ประเทศอื่นๆ อาทิ เกาหลีใต้ อิตาลี และญี่ปนุ่ จํานวนผู้ติดเชื ้อพึง่ จะเริ่ มเพิ่มขึ ้นรุนแรงในช่วง 1
สัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนัน้ ASPS คาดว่า หาก Pattern จํานวนผู้ติดเชื ้อคล้ ายคลึงกับกรณีจีนดัง
กล่าวคือ จะถึงจุด Peak คาดว่าจะใช้ เวลา 1 เดือนเช่นกัน คือ คาดจะ Peak ในช่วงปลายเดือน
มี.ค. และเข้ าเดือน เม.ย. คาดว่าไวรัส COVID-19 จะแพร่กระจายได้ น้อยลงเนื่องจากเข้ าสูฤ่ ดู
ร้ อน
โดยรวมยังเป็ นประเด็ที่ต้องติดตามหากการระบาดเริ่ มชะลอตัวลงตามที่กล่าวข้ างต้ น เชื่อว่าภาคการผลิต
จะสามารถเริ่ มกลับมาฟื น้ ตัวได้ ใน 2Q63 เพราะโรงงานน่าจะกลับมาดําเนินงานตามปกติได้ แต่ทว่าภาค
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บริ การ โดยเฉพาะการท่องเทีย่ ว อาจจะยังได้ รับผลกระทบจากความกังวลไวรัสที่ยงั คงอยู่ไปอีกระยะหนึง่
และน่าจะเริ่ มฟื น้ ได้ ในช่วง 2H63
ระยะสันความกั
้
งวลที่เกิดขึ ้น ทําให้ ยงั เป็ นปั จจัยกดดันให้ เงินทุนมีแนวโน้ มไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง เข้ า
ไปสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย (Safe heaven) เห็นได้ จากตลาดหุ้นโลก อาทิ ตลาดหุ้นสหรัฐ Dow jones -0.8%,
ตลาดหุ้นเยอรมัน DAX -0.62% ขณะที่เช้ านี ้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ปรับฐานแรง -2.8% ขณะที่ราคานํ ้ามันดิบ
อาทิ Brent ปรับฐานแรง 2.6% ถือเป็ น Sentiment ลบหุ้นนํ ้ามัน แนะนําชะลอการลงทุน PTT(FV@B 56.00)
และ PTTEP(FV@B 170.0) ขณะที่ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เห็นได้ จาก โดย Bond Yield
หลายประเทศยังทําจุดตํ่าสุด และราคาทองคําปรับขึ ้นทําจุดสูงสุดเช่นกัน

ปรับลด GDP Growth ไทย ปี 2563 เหลือ 1.6% สะท้อนปัจจัยลบ
ไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายไปทัว่ โลกและกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2563 ดังกล่าว ล่าสุด
ที่ประชุมรัฐมนตรี คลังกลุม่ ประเทศ G20 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) เผยคาดการณ์ GDP
Growth โลกปี 2563 ปรับลดราว 0.1% เหลือขยายตัว 3.2%yoy และจีนปรับลดลง 0.4%เหลือ 5.6%
(ภายใต้ สมมติฐานทุกอย่างเข้ าสูภ่ าวะปกติใน 2Q63) เชื่อว่าการปรับลด GDP Growth เป็ นสิ่งที่ตลาดหุ้น
ได้ ตอบรับไปในระดับนึงแล้ วในช่วงก่อนหน้ า
เช่นเดียวกับไทยภาวะเศรษฐกิจงวด 1Q63 ชะลอตัวชัดเจน COVID-19 และมีโอกาสตํ่า 1%yoy จากไวรัส
COVID-19 กระทบทังภาคท่
้
องเที่ยว และกาคการค้ าระหว่างประเทศ และงบประมาณปี 2563 ในส่วนของ
โครงการลงทุนทีย่ งั ไม่มีการก่อหนี ้ผูกพันไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และล่าช้ า 6 เดือน กระทบต่อการลงทุน
ภาครัฐและเอกชน แต่มีความชัดเจนแล้ วว่างบฯปี 2563 จะเริ่ มเบิกจ่ายได้ ใน เม.ย. 2563 และภาคการ
บริ โภคครัวเรื อน กระทบจากปั ญหาภัยแล้ งหนักสุดในรอบ 40 ปี ฯลฯ
โดยรวมเพื่อสะท้ อนปั จจัยลบ ASPS ได้ ปรับลด GDP Growth ไทยปี 2563 เหลือ 1.6%yoy (เดิมคาด
2.8%yoy Vs. Consensus คาดเฉลี่ย 2.4%yoy ภายใต้ สมมติฐาน (การส่งออก-นําเข้ า -1.5% และ -0.5%,
การบริ โภคครัวเรื อน 1.7%, การลงทุนรัฐ 2%, การลงทุนเอกชน 1.5%, การใช้ จ่ายภาครัฐ 2.5% และราคา
นํ ้ามันดิบ 65 เหรี ยญฯ และเงินบาท/ดอลลาร์ คาดอยู่ที่ 31 บาท(ดังรูป) อ่ านรายละเอียดเพิม่ เติมได้
Economics Outlooks เมื่อวันศุกร์ ทผ่ี ่ านมา
คาดการณ์ GDP Growth ของไทย
สศค.
2560 2561 2562 2563F

ASPS

ธปท.
2563F

2563F(ใหม่) 2563F(เดิม)

GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1% 2.4%

2.5%

2.8%

1.6%

2.8%

การบริ โภคครั วเรื อน (C)

3.2% 4.6% 4.5%

3.5%

3.0%

1.7%

3.0%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9% 2.8%

3.2%

3.8%

1.5%

3.8%

ลงทุนภาครั ฐ

-1.2% 3.3% 0.2%

4.8%

6.0%

2.0%

6.0%

การบริ โภคภาครั ฐ(G)

0.5% 1.8% 1.4%

2.6%

2.5%

2.5%

2.5%

การส่งออกX(ดอลลาร์ )

10.0% 7.5% -3.2% 1.4%

0.5%

-1.5%

0.5%

การนําเข้ า M(ดอลลาร์ )

14.7% 13.7% -5.4% 2.7%

2.5%

-0.5%

2.5%

อัตราแลกเปลี่ยน(บาท/ดอลลาร์ )

34

33

31.05

n.a.

31

31

31

ราคานํ ้ามันดิบ(เหรี ยญ/บาร์ เรล)

55

65

61.66

63

65

65

65

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั ้งปี

0.7% 1.07% 0.71% 0.80%

1.12%

0.85%

0.85%

อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย

1.5% 1.5% 1.25%

1.3%

0.75%

1.3%

n.a.

ทีม่ า: ธปท., สภาพัฒน์ฯ, ASPS

โดยประเด็นสําคัญ ใน Economics Outlooks หลักๆคือ


ข้ อสังเกต คือ GDP งวด 4Q62 ฝั่ งผลิตบางอุตสาหกรรม GDP หดตัว%QoQ 2 ไตรมาสติด หรื อ
เข้ าสูภ่ าวะถดถอย(Recession) ได้ แก่ กลุม่ เกษตร-ประมง, ไฟฟ้า, ก่อสร้ าง, เหมืองแร่ รวมกัน
สัดส่วนราว 16% ของ GDP และกลุม่ ที่หดตัว%QoQ 1 ไตรมาสแล้ วคือ กลุม่ การเงิน-ประกัน (7%
ของ GDP) ซึง่ เป็ นประเด็นที่ให้ นํ ้าหนักต่อใน 1Q-2Q63
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เศรษฐกิจงวด 1Q63 ชะลอตัวชัดเจน สถานการณ์ COVID-19 หากยืดเยื ้อมากกว่าคาดรัฐจะเร่ง
เบิกจ่ายงบฯงวด 2Q-3Q63 และมาตรการกระตุ้นการบริ โภค, ภาคท่องที่ยว อีกทางหนึง่ ASPS
คาดนโยบายการเงินยังผ่อนคลายลงอีก คาด กนง. จะลดดอกเบี ้ยฯลงอีกอย่างน้ อย 1 ครัง้
0.25% อยู่ที่ 0.75% (ตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์)

GULF ประกาศแตกพาร์ ช่วยหนุนราคาหุ้นระยะสั้น
ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา GULF ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์ ) จาก 5 บาท/หุ้น เหลือ 1
บาท/หุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยการอนุมตั ิดงั กล่าวจะต้ องผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8
เม.ย. 63 แล้ วจึงจะกําหนดวันที่จะมีผลการแตกพาร์ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
จากการวิเคราะห์เชิงปริ มาณหุ้นทีม่ ีการแตกพาร์ พบว่า หุ้นมักจะมีการแตกพาร์ หลังวันประกาศเฉลี่ยราว 2
เดือน ขณะเดียวกันราคาหุ้นมักจะตอบรับในเชิงบวกเสมอ โดยจากสถิตยิ ้ อนหลัง 10 ปี พบว่ า หุ้นใน
ดัชนี SET100 ทัง้ หมดทีม่ ีการแตกพาร์ ตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปั จจุบัน ราคาหุ้นมักตอบสนองเชิงบวก
ตั้งแต่ วันทีป่ ระกาศจนถึงวันแตกพาร์ เสมอ กล่ าวคือ ราคาปรั บตัวเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยสูงถึง 14% และมี
โอกาสให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกถึง 75% ซึง่ ยิง่ ใกล้ วันแตกพาร์ ผลตอบแทนทีไ่ ด้ จะลดลงตามลําดับ
อีกทัง้ GULF ถือเป็ นหุ้นขนาดใหญ่ โดยปั จจุบนั อยู่ทงในดั
ั ้ ชนี SET50 และ SET00 และน่าจะ Outperform
ตลาดฯได้ ตามหุ้นบลูชิพที่มีการแตกพาร์ ในอดีต เช่น BANPU, CPN, PTT, BDMS และ AOT ให้
ผลตอบแทนเป็ นบวกตังแต่
้ วนั ประกาศแตกพาร์ จนถึงวันแตกพาร์ ทกุ บริ ษัทราว 29%, 17%, ,15% 11%
และ 3%
ดังนั้นประเด็นดังกล่ าวน่ าจะถือเป็ น Sentiment ทีด่ ตี ่ อราคาหุ้น GULF ในระยะสั้น อย่ างไรก็ตามใน
มุม Valuation ราคาหุ้น ณ ปั จจุบัน เกินกว่ ามูลค่ าพื้นฐานพอสมควร โดยมี Fair Value อยู่ที่ 140
บาท บวกกับสภาวะตลาดทีไ่ ม่ ค่อยสดใส ทําให้ ราคาหุ้น GULF อาจปรั บตัวขึน้ ได้ ไม่ ร้อนแรง
เท่ ากับสถิตใิ นอดีต หากเก็งกําไรแนะนําเข้ าลงทุน แล้ วขายออกก่ อนวันแตกพาร์

กระแสเก็งกําไร หุ้นเข้า FTSE ชอบ GPSC COM7
ในวันเสาร์ ที่ผ่านมา ทาง FTSE Russell ได้ ประกาศรายชื่อหุ้นทัวโลกที
้
ถ่ กู คัดเข้ าดัชนี 84 บริ ษัท, คัดออก 65
บริ ษัท จากดัชนี FTSE Global Equity โดยรอบนี ้มีห้ นุ ไทยถูกยกระดับชัน้ 7 บริ ษัท และลดลําดับชัน้ 1 บริ ษัท
แบ่งออกเป็ นแต่ละประเภทได้ ดงั นี ้
GPSC, BTS เข้ าดัชนี FTSE Large Cap.
SAWAD เข้ าดัชนี FTSE Mid Cap
CPNREIT, FTREIT, COM7, TQM, เข้ าดัชนี FTSE Small Cap
Valuation หุ้นกลุ่มที่ถกู นําเข้ าดัชนี FTSE Russell
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 19F (%)
(21/02/2563)

หุ้นเข้า จาก FTSE Large Cap
GPSC

BUY

74.75

91.00

21.7%

35.17

1.95

BTS

n.a.

12.90

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

73.50

66.60

-9.4%

21.93

0.09

n.a.

หุ้นเข้า จาก FTSE Mid Cap
SAWAD

Sw itch

หุ้นเข้า จาก FTSE Small Cap
CPNREIT

n.a.

34.50

n.a.

n.a.

n.a.

FTREIT

n.a.

16.40

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM7

BUY

24.80

28.00

12.9%

22.29

3.23

TQM

Sw itch

80.00

51.00

-36.3%

42.87

1.46

THAI

SELL

4.98

1.20

-75.8%

n.a.

n.a.

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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ส่วน THAI ถูกลดลําดับจาก ดัชนี FTSE Mid Cap มาอยู่ที่ดชั นี FTSE Small Cap
โดยจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 มี.ค. 2563 (ใช้ ราคาปิ ดวันที่ 20 มี.ค. 2563)
สรุ ปหุ้นไทยทั้งหมดทีเ่ ข้ าคํานวณดัชนี FTSE ในรอบนี้ ส่ วนใหญ่ ราคาหุ้นเต็มมูลค่ าพืน้ ฐานแล้ ว
และมีบริษัททีฝ่ ่ ายวิจัยไม่ ได้ ทาํ การศึกษา อย่ างไรก็ตามประเด็นดังกล่ าวน่ าจะสร้ าง Sentiment เชิง
บวกได้ ในระยะสั้น และแนะนําเข้ าเก็งกําไรหุ้นทีฝ่ ่ ายวิจัยแนะนําซื้อ อย่ าง GPSC และ COM7 มี
รายละเอียดพื้นฐานทีน่ ่ าสนใจดังนี้
GPSC(FV @ 91.00) ราคาหุ้นปรับฐานลงมาแรงกว่า 7.7%(mtd) น่าจะสะท้ อนความเสี่ยงเรื่องภัยแล้ งซึง่
ต้ องรอดูจนถึงฤดูฝนเดือน มิ.ย. รวมถึงเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวกระทบการใช้ ไฟของลูกค้ าในอุตฯ ไปในระดับ
หนึง่ แล้ ว และระยะสันฝ่
้ ายวิจยั คาดกําไรปกติ 1Q63 จะกลับมาเติบโตมีนยั ฯจาก 4Q62 เนื่องจากเข้ าสูช่ ว่ ง
ฤดูกาลของความต้ องการใช้ ไฟ หลังจากผ่านช่วงฤดูหนาวไปแล้ ว ขณะที่ราคาหุ้นณปั จจุบนั มี Upside เปิ ด
กว้ างขึ ้นมาอยู่ที่ 22%
COM7 (FV@B28) ภาพรวมในทางพื ้นฐานยังมีความน่าสนใจลงทุน จากทิศทางธุรกิจเชื่อว่าเติบโต
ต่อเนื่องเกินปี ละ 10% จากจุดเด่นความสามารถในการขายสินค้ าไอทีที่ครบวงจรและหลากหลาย ช่วยหนุน
สามารถปรับเปลีย่ นไปขายสินค้ าทีอ่ ยู่ในกระแสความนิยม โดยในปี 2563 ทางบริ ษัทจะหันไปผลักดันสินค้ า
Xiaomi ที่ได้ รับความนิยมสูง (ยอดขาย 9% ของตลาด) ซึง่ ในพอร์ ต COM7 ยังมียอดขายราว 1%, การเปิ ด
สาขาใหม่เพิ่ม และการพัฒนาประสิทธิภาพดําเนินงาน นอกจากนี ้ อีกอานิสงส์สําคัญของบริ ษัท คือ การเข้ า
สูร่ อบเปลี่ยนเครื่ องมือถือ 5G ของไทย ซึง่ เริ่ มต้ นเร็วกว่าที่ทกุ ฝ่ ายประเมินไว้ สะท้ อนจากการที่ ADVANC
และ DTAC เข้ ารับใบอนุญาตที่ประมูลได้ 1 สัปดาห์หลังประมูล ซึง่ จะเป็ นบวกต่อ COM7 มากสุดในฐานะ
ที่มีสาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศ ยืนยันคําแนะนํา ซื ้อ

หุ้นผู้นําค้าปลีก CPALL พื้นฐานแข็งแกร่งทุกภาวะตลาด
ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่า CPALL กลับมามีความน่าสนใจสําหรับการลงทุนระยะถัดไป หลังผ่านการปรับฐานไปมาก
สวนทางกลับฐานธุรกิจที่ยงั คงแข็งแกร่ง สะท้ อนจากแนวโน้ มธุรกิจปั จจุบนั เทียบกับอุตสาหกรรมที่ยงั อยูใ่ น
เกณฑ์แข็งแกร่ง โดยน่าจะเป็ นรายเดียวที่ยงั ประคองตัวยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ได้ ท่ามกลาง
บรรยากาศจับจ่ายที่ชะลอตัวในปั จจุบนั ขณะที่เชื่อว่ามีโอกาสที่กลับมาฟื น้ ตัวเร็วกว่ากลุม่ โดยคาดว่า
น่าจะได้ ผลบวกจากมาตรการกระตุ้นของรัฐฯ ทีน่ ่าจะเริ่ มทยอยออกมาหลังจากงบประมาณฯ กลับมา
เบิกจ่าย นับจาก เม.ย.63 ซึง่ CPALL มีโอกาสได้ ประโยชน์จากฐานสาขากว่า 1.2 หมืน่ แห่งครอบคลุมทัว่
ประเทศ นอกจากนี ้ คาดจะหนุนจากาสภาวะอากาศที่คาดว่าจะยังคงร้ อนจัดในปี นี ้ และอานิสงส์ที่คาดว่า
จะได้ รับช่วงกลางปี ที่จะมีฟตุ บอล ยูโร คาดว่าจะดีตอ่ ทัง้ SSSG และประสิทธิภาพกําไร เนื่องจาก CPALL
มักจะมียอดขายเครื่ องดื่มที่เพิ่มขึ ้นมีนยั ฯในช่วงอากาศร้ อน
รวมถึงโอกาสในการขายสินค้ าอาหารและ
เครื่ องดื่มในช่วงที่มีเทศกาลฟุตบอลที่ถ่ายทอดสดช่วงกลางคืน จากจุดเด่นความสะดวก ซึง่ ทัง้ 2 สินค้ าส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกลุม่ ที่ให้ มาร์ จิ ้นสูง ดังนัน้ แผนการพัฒนาประสิทธิภาพกําไรจึงคาดว่าจะเห็นความต่อเนื่อง
บวกกับ แผนขยายสาขาที่ยงั คงเป้าหมายปี ละ 700 แห่ง และธุรกิจรองบริ การที่จะเริ่ มเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้
มากขึ ้นในปี 2563 ทัง้ 1) รับฝาก-ถอนเงินสด ที่จะรับรู้รายได้ เต็มปี (KBANK + SCB เริ่ มให้ บริ การ 2Q62)
และล่าสุด TMB 2) บริ การให้ เช่าพื ้นที่ตงจอโฆษณา
ั้
PLANB ที่ 1 – 1.5 พันสาขาในปี นี ้ และ 3) รับ-ส่งพัสดุ
ที่ปัจจุบนั ให้ บริการแล้ วทัว่ ประเทศกว่า 1.2 หมื่นแห่ง ภาพรวมจะช่วยหนุนกําไรปี 2563 เติบโตเด่น 14.7%
สูงกว่ากลุม่ ฯที่คาดราว 11.9% ขณะที่หากพิจารณา Valuation ปั จจุบนั ซื ้อขาย PER’63 เพียง 24.8 เท่า
ตํ่าสุดในรอบหลายปี
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