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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ 4.42% เมื่อคืน จากความกังวลเรื่อง COVID-19 จะเป็น
Sentiment เชิงลบต่อ SET Index เพิ่มเติมในเช้านี้ แต่น้ําหนักน่าจะน้อยกว่าการปรับลงของตลาดหุ้น
สหรัฐฯ เนื่องจาก SET Index ได้ผ่านเหตุความกังวลดังกล่าวไปแล้วระดับหนึ่ง ขณะที่ Valuation ก็อยู่
ในระดับที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนระยะยาว วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วนหุ้น Top Picks เลือก
INTUCH (FV@B 82.50) และ AOT (FV@B 75.76)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นแรงในช่วงบ่าย หลังจากที่งบประมาณปี 2563 จะเบิกจ่ายได้ แล้ ว และยามนี ้
ตลาดหุ้นปรับฐานแรง มีโอกาสดีดตัวกลับในวันถัดไปอย่างมีนยั ฯเสมอ จึงทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดน
บวกเหนือตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ระดับ 1395.08 จุด เพิ่มขึ ้น 28.67 จุด หรื อ +2.10% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย
7.45 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ค้ าปลีก ได้ แก่ CRC(+4.62%) CPALL(+1.12%)
HMPRO(+6.61%) กลุม่ ธ.พ.เช่น KBANK(+6.06%) SCB(+2.89%) BBL(+3.52%) และกลุม่ การแพทย์
อย่าง BDMS(+5.94%) BH(+16.07%) BCH(+4.55%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น
ADVANC(+3.55%) SCC(+2.53%) และ PTT(+0.60%) เป็ นต้ น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อตลาดหุ้นชัดเจน โดยเมือ่ คืนดัชนีดาวโจนส์ และ
S&P500 ปรับลดลง 4.42% หลังมีกระแสข่าวว่ารัฐ California ในสหรัฐ ประกาศว่ามีจํานวนผู้ที่อยู่ในข่าย
เฝ้าระวังการติดเชื ้อ COVID-19 จํานวนมากถึง 8,400 คน การปรับตัวลดลงแรงของตลาดหุ้นสหรัฐดังกล่าว
ส่งผลทําให้ ตลาดหุ้นในเอเชียเข้ านี ้เปิ ดมาปรับตัวลดลงแรง 2-3% ซึง่ ด้ วย Sentiment ที่เกิดขึ ้น ก็น่าจะทําให้
SET Index เช้ านี ้ ต้ องอยู่ภายใต้ แรงกดดันเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากพิจารณารูปแบบการปรับตัวลดลงของ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังได้ รับแรงกดดันจาก COVID-19 ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ฝ่ ายวิจยั เห็นว่าไม่ใช่เรื่ องแปลก
เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึ ้นแล้ วในตลาดหุ้นไทย ในช่วงต้ นสัปดาห์นี ้ ซึง่ เกิดความกังวลว่า เรากําลังเข้ าสู่
การแพร่ระบาดของโรคในระยะที่ 3 ซึง่ ทําให้ SET Index ปรับตัวลดลงกว่า 5% ในวันเดียว ดังนันในวั
้ นนี ้จึง
เป็ นไปได้ วา่ ผลกระทบที่เกิดจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงแรง อาจไม่สง่ มาถึงตลาดหุ้นไทยใน
อัตราส่วนเดียวกัน (SET Index ควรปรับลดในอัตราที่น้อยกว่า) ทังนี
้ ้ในอีกมุมมองหนึง่ ที่ควรพิจารณาคือ
Valuation ของตลาดหุ้นไทย ซึง่ ทีร่ ะดับ SET Index ปั จจุบนั (1395.08 จุด) พบว่ามีคา่ PER ณ สิ ้นปี 2563
ที่ 16.22 เท่า ให้ คา่ Market Earning Yield Gap มากถึง 5.25% (เท่ากับช่วงที่เกิด Recession ในเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2556) และเป็ นระดับที่ให้ Dividend Yield ที่ระดับ 3.57% ต่อปี เทียบกับ Bond Yield 1 ปี ซึง่
ปั จจุบนั อยู่ที่ 0.91% ด้ วยตัวเลข Valuation ของตลาดหุ้นไทยดังกล่าวข้ างต้ น ถือว่าเป็ นระดับที่น่าสนใจ
สําหรับการลงทุนระยะยาว เพียงแต่ในระยะสันยั
้ งมีแรงกดดันจาก Sentiment เชิงลบหลายประการที่ทาํ ให้
SET Index ไม่สามารถปรับตัวขึ ้นไปได้ กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงนี ้ แนะนําให้ นกั ลงทุน ใช้ โอกาส
ที่ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง ในลักษณะ Panic Sell เลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื ้นฐานแข็งแกร่งเข้ าพอร์ ตการลงทุน โดย
อาจพิจารณาเลือกตาม พอร์ ตการลงทุนจําลองของฝ่ ายวิจยั ที่เผยแพร่ผ่านรายงาน Market Talk ทุกเช้ า
ส่วนหุ้น Top Picks วันนี ้เลือก AOT และ INTUCH
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Down jones ลง 1190 จุด เป็น Sentiment กดดัน SET อีกรอบ
วานนี ้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานลงแรงดัชนี Dow Jones และ S&P 500 Index ลดลงเฉลีย่ เท่ากัน 4.42% และ
ดัชนี NASDAQ ลดลง 4.61% สาเหตุการปรับฐานแรงในสหรัฐเกิดจากความกังวลการแพร่ระบาดไวรัส
COVID-19 อาจแพร่ระบาดในสหรัฐระยะที่ 3 หลังจากในรัฐแคลิฟอร์ เนียพบผู้ติดเชื ้อ 33 ราย และมีการ
ประกาศผู้ที่เข้ าข่ายสังเกตอาการอีกกว่า 8,400 เนื่องจากใกล้ ชิดกับผู้ติดเชื ้อหรื อเพิ่งกลับมาจากประเทศ
กลุม่ เสี่ยงในเอเซีย อย่างไรก็ตามการปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐในรอบนี ้ถือว่าปรับลงตามหลัง ตลาดหุ้น
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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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ในเอเชียที่ปรับฐานแรงตังแต่
้ ต้นสัปดาห์นี ้จนถึง 27 ก.พ. 63 เนื่องจากในเอเซียได้ ซมึ ซับข่าวจํานวนผู้ติดเชื ้อ
เพิ่มขึ ้นแรง ทังในเกาหลี
้
ใต้ ญี่ปนุ่ และไทยที่เพิ่มขึ ้นเร็ว ไปล่วงหน้ าแล้ ว
โดยรวมทําให้ มีผลต่อตลาดหุ้นเอเชียในวันนี ้ มีโอกาสปรับลงตาม เห็นได้ จากตลาดหุ้นญี่ปนช่
ุ่ วงเช้ านี ้ลดลง
3%, เกาหลีใต้ ลดลง 1.7% ขณะที่ตลาดหุ้นไทยในวันนี ้ ASPS คาดได้ รับ Sentiment ลบด้ วยเนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับสหรัฐ โดยเฉพาะภาคค้ าระหว่างประเทศ(ไทยส่งออกไปสหรัฐ 12.7%
ของการส่งออกรวม) และการท่องเที่ยว(นักท่องเที่ยวสหรัฐมีสดั ส่วนราว 3% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม)
ซึง่ หากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวจากไวรัส COVID-19 เศรษฐกิจไทยอาจชะลอตัวตาม แต่ตลาดหุ้นเป็ นดัชนี
ชี ้นําเศรษฐกิจ จึงปรับตัวลงไปก่อนหน้ าแล้ ว ส่งผลให้ ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสลงจํากัด
นอกจากตลาดหุ้น สินทรัพย์อื่น อาทิ ราคานํ ้ามันดิบยังคงปรับฐานตาม โดยราคานํ ้ามันดิบ WTI ลดลง
3.37%, Brent ลดลง 2.34% และ Dubai ลดลง 2.03% แต่เชื่อว่าสัปดาห์หน้ าตลาดจะให้ นํ ้าหนักการ
ประชุม OPEC วันที่ 5-6 มี.ค. 2563 ว่าจะมีการตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ ภายหลังคณะกรรมการ
ด้ านเทคนิคของ OPEC เสนอให้ OPEC ตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มอีก 6 แสนบาร์ เรล/วัน สวนทางกับราคา
สินทรัพย์ปลอดภัยมีแนวโน้ มปรับขึ ้นต่อ สะท้ อนจาก Bond Yield ของสหรัฐปรับลดลงต่อ อาทิเช่น Bond
Yield 10 ปี ลดลง 4.2 bps เหลือ 1.26% ขณะที่ Bond Yield 3 เดือนลดลง 4.4 bps เหลือ 1.05% ส่งผลให้
ภาวะ Inverted Yield Curve (Bond Yield ระยะสันสู
้ งกว่า Bond Yield ระยะยาว) ยังคงอยู่ตอ่ เนื่องเป็ น
วันที่ 8

เศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค. ยังขยายตัว แต่ยังไม่รวมผลกระทบ COVID-19
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) แถลงภาวะเศรษฐกิจไทย เดือน ม.ค.63 โดยรวมฟั นเฟื องขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจแต่ละตัวมีทงที
ั ้ ่ขยายตัวและหดตัว คือ
ฝั่ งที่ยงั ขยายตัวได้ ด(ี +) คือ การบริ โภคครัวเรื อนราว 48% ของ GDP เห็นได้ จากปริ มาณจําหน่ายรถนัง่
และ VAT ในประเทศยังขยายตัว(ดังรูป) และส่งออกราว 68% ของ GDP เดือน ม.ค. ขยายตัว 3.35%yoy
แต่มาจากทองคํา สอดคล้ องกับที่ กระทรวงพาณิชย์รายงาน 25 ก.พ. อ่านเพิ่มใน Markettalk 25 ก.พ.62

ทีม่ า : สศค.

ฝั่ งที่หดตัว(-)หลักๆได้ รับผลกระทบจากงบประมาณปี 2563 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ การลงทุน
เอกชนสะท้ อนจาก ปริ มาณจําหน่ายปูน เดือนม.ค.(-5%) และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างยังหดตัวต่อราว 1.7%
เช่นเดียวกับการบริ โภครัฐและลงทุนภาครัฐยังหดตัว (ดังรูป)
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การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ทีม่ า : สศค.

โดยรวมสรุปแม้ ภาวะเศรษฐกิจเดือน ม.ค. ในฝั่ งการบริ โภคครัวเรื อนและส่งออกจะยังขยายตัว อย่างไรก็
ตามในเดือนนี ้ยังไม่ได้ รวมผลกระทบไวรัส COVID-19 ที่เริ่ มแพร่กระจายรุนแรง 24 ม.ค.2563 และมี
แนวโน้ มยืดเยื ้อจนถึงเดือน มี.ค. เป็ นอย่างน้ อยซึง่ ยังกระทบเศรษฐกิจไทยต่อในเดือน ก.พ.-มี.ค. ชะลอตัว
ซึง่ ประเด็นที่ตลาดให้ นํ ้าหนักหรื อกังวล คือ กลัวเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะเข้ าสูภ่ าวะ (คือภาวะที่ GDP
Growth หดตัว %QoQ 2 ไตรมาส) ปั จจุบนั ไทยจะยังไม่เกิด Recession เนื่องจาก GDP Growth งวด
4Q62 ยังขยายตัว 0.2%qoq)
แต่ทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หลักๆคือ COVID-19 หากยืดเยื ้อรุนแรงกว่าคาด ทําให้ ASPS เชื่อว่าในการ
ประชุม กนง. 25 มี.ค. 2563 กนง. มีโอกาสสูงที่จะปรับลดดอกเบี ้ยนโยบายเป็ นครัง้ ที่ 2 ราว 0.25% อยู่ที่
0.75% ใน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึง่ อาจจะไม่เพียงพอในอนาคต คือ อาจจําเป็ นต้ องออกมาตรการเพิ่ม
สภาพคล่องเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ ควบคูก่ บั การกระตุ้นผ่านมาตรการคลัง หลังจากงบประมาณปี 2563
ผ่านและเริ่ มเบิกจ่ายได้ แล้ วในเดือน มี.ค.

BDMS ประกาศเสนอซื้อหุ้น BH ยังต้องติดตาม
BDMS ประกาศทําคําเสนอซื ้อหุ้น BH เพิ่มเติมสัดส่วน 74.8% (ปั จจุบนั ถือหุ้น 24.9%) รวมทังหุ
้ ้ นบุริมสิทธิ์
0.17% และหุ้นกู้แปลงสภาพทังหมดของ
้
BH (ซึง่ สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้น BH ได้ 137 ล้ านหุ้น) ในราคา
หุ้นละ 125 บาท ทังนี
้ ้ ราคาอาจปรับสูงกว่าราคาเสนอซื ้อได้ ไม่เกิน 20% ทําให้ มลู ค่ารวมการทําคําเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์อยู่ที่ 8.5 หมื่นล้ านบาท – 1.0 แสนล้ านบาท โดยราคาเสนอซื ้อจะสรุปอีกครัง้ ภายหลัง BDMS
ดําเนินการตามเงื่อนไขข้ อบังคับ หลักๆ คือ 1. ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ 2.ได้ รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ าโดยทัง้ 2 กระบวนการคาดว่าจะใช้
เวลาราว 3 เดือน และน่าจะเริ่ มเห็นการเปิ ดคําเสนอซื ้อได้ ราว 2Q63-ต้ น 3Q63
ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าเป็ นการประกาศทําคําเสนอซื ้อในจังหวะที่ดี จากราคาหุ้น BH ที่ไม่แพง คือ ตํ่ากว่ามูลค่า
พื ้นฐานฝ่ ายวิจยั ที่ 135.5 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นวานนี ้ได้ ขึ ้นมาตอบรับไปแล้ ว สะท้ อนจากราคาปิ ด
ที่สงู กว่าราคา Tender Offer ซึง่ จากตรงนี ้ไปคาดว่าราคาหุ้น BH น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบราคาดังกล่าว
ด้ าน BDMS วัตถุประสงค์การทําคําเสนอซื ้อ เนื่องจากเห็นว่าราคา BH ปั จจุบนั มีความเหมาะสม สําหรับ
การลงทุนระยะกลาง-ยาว จึงมีความต้ องการถือหุ้นสัดส่วนมากขึ ้นกว่าปั จจุบนั ซึง่ เข้ าข่ายกระบวนการทํา
คําเสนอซื ้อ ซึง่ สถานะปั จจุบนั ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่ามีโอกาสทางบริ ษัทจะถือหุ้น BH สัดส่วนเพิ่มขึ ้น แต่อาจจะ
ไม่ได้ ห้ นุ ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ยังต้ องติดตามความคืบหน้ าอีกครัง้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี BDMS ซื ้อได้ ทงหมด
ั้
คาดว่าจะใช้ กระแสเงินดําเนินงานในกิจการ+การก่อหนี ้ ซึง่
ปั จจุบนั รองรับได้ โดยหากตังสมมติ
้
ฐานก่อหนี ้ 8-9 หมื่นล้ านบาท อัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อทุนที่ 0.3
เท่า (ฐานทุน 8.7 หมื่นล้ านบาท) คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นไม่เกิน 1.5 เท่า ยังตํ่ากว่า Covenant ที่ 1.75 เท่า ส่วน
ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนจะจํากัด เนื่องจากภาระดอกเบี ้ย หากก่อหนี ้เพิ่มเติมคาดว่าอยู่ราว 2.6-2.9
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พันล้ านบาท ใกล้ เคียงกับกําไรที่จะรับรู้จาก BH ได้ มากขึ ้น หาก BDMS ถือหุ้นทังหมดใน
้
BH โดยปั จจุบนั
กําไร BH อยู่ราวปี ละ 3.7 พันล้ านบาท จะคิดเป็ นกําไรที่เพิ่มเข้ ามา 2.8 พันล้ านบาท (เดิมรับรู้ราว 24.9%
ของกําไร BH ผ่านส่วนแบ่งกําไรบริ ษัทร่วม) โดยรวมฝ่ ายวิจยั ยังให้ นํ ้าหนักในประเด็นดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ยงั
ต้ องติดตาม ซึง่ หากรวมกันจริ ง คาดว่าจะเป็ นบวกต่อ BDMS ที่ครองตลาด รพ. พรี เมี่ยม อย่างไรก็ตาม หาก
นับเฉพาะกิจการปั จจุบนั ยังเชื่อว่าเติบโตต่อเนื่อง จากการเพิ่มอัตราใช้ บริ การ รพ. ในเครื อข่าย หลังผ่านช่วง
ลงทุน แม้ ระยะสันอาจมี
้
ผลกระทบ COVID-19 ในกลุม่ ลูกค้ าต่างชาติบ้าง แต่ชดเชยจากการขยายฐาน
ลูกค้ าประกัน และรพ.ต่างจังหวัดที่ทําได้ ดีกว่าคาด จึงยังคงคาดกําไรปี 2563 ไว้ ตามเดิม เติบโต 3.3% และ
มูลค่าพื ้นฐานที่ 28 บาท รวมถึงคําแนะนํา ซื ้อ

BBL ประกาศจ่ายปันผลดีกว่าคาด
BBL ประกาศจ่ายเงินปั นผลงวด 2H62 ที่ 5 บาท / หุ้น (คิดเป็ น Div Yield 3.8%) มากกว่าที่คาดไว้ 4.5 บาท
/ หุ้น ขึ ้น XD วันที่ 21 เม.ย. 63 (จ่าย 7 พ.ค. 63) ช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุนมากขึ ้น หลังราคาหุ้น
ในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากหลายปั จจัยลบ โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่สดใส
สร้ างแรงกดดันต่อคุณภาพสินทรัพย์ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ รวมถึงแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่มีโอกาส
ลดลงอีกครัง้ อย่างไรก็ดียงั มองสํารองที่สงู ในช่วงทีผ่ ่านมาของ BBL คาดพอช่วยบรรเทาได้ (Coverage
Ratio ณ สิ ้นปี 2562 ที่ 220%)
คงแนะนําซื ้อ สําหรับลงทุนระยะยาว จาก PBV ที่ 0.6 เท่า และคาด Div Yield ปี 2563 ที่ 4.9% (คงคาดที่
6.5 บาท / หุ้น) แต่เน้ นทยอยสะสม โดยอาจหาจังหวะเข้ าลงทุน หลังประชุม กนง. ในวันที่ 25 มี.ค. 63

COVID-19 กดดันดัชนีปรับฐานแรง จน Valuation เริมน่าสนใจ
ความกังวลประเด็นโรค COVID-19 ยังเร่งขยายวงกว้ างไปในประเทศอื่นๆ โดยล่าสุดทางประเทศสหรัฐ
กังวลว่ามีผ้ ทู ี่เข้ าข่ายติดเชื ้อกว่า 8.4 พันคน กดดันตลาดหุ้นสหรัฐซึง่ ใหญ่ที่สดุ ในโลกปรับฐานแรงกว่า
4.4% กดดันภาพตลาดการเงินในวันนี ้ อย่างไรก็ตามความกังวลว่าจะเข้ าสูเ่ ฟส 3 ของ COVID-19 ได้
เดินทางมาผ่านมาแล้ วหลายประเทศ กดดันตลาดหุ้นปรับฐานแรงมาแล้ วในช่วงก่อนหน้ าแล้ ว เช่น จีน
ลดลง 1.9%ytd, ญี่ปนุ 10.0%ytd, อิตาลี 3.0% ytd เกาหลีใต้ 8.5%ytd และไทย 11.7% ytd ส่วนสหรัฐ
ลดลง 9.7%ytd ดังนันวั
้ นนี ้ตลาดหุ้นอื่นๆ รวมถึงไทยน่าจะปรับฐานไม่แรงเท่าสหรัฐ
เปรี ยบเทียบผลตอบแทนตัง้ แต่ ต้นปี ของตลาดหุ้นทั่วโลก(ytd)
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และหากกลับมามองในมุมของ Valuation ตลาดหุ้นไทยตอนนี ้ ภายใต้ EPS63F ที่ 86 บาท/หุ้น (จากข้ อมูล
92% ของ Market Cap ทังตลาด)
้
พบว่า ล่าสุดตลาดมีคา่ Expected PER63 เพียง 16.2 เท่า ถือว่าเป็ น
ระดับที่ไม่แพง เพราะในอดีตยามที่ Fund Flow ไม่ Support ตลาดหุ้มมักซื ้อขายที่ระดับ PER 16 – 16.5
เท่าอยูแ่ ล้ ว และล่าสุดตลาดหุ้นไทยยังคาดหวัง Dividend Yield63F ได้ สงู ถึง 3.6% ต่อปี (ภายใต้ สมมุติฐาน
Payout Ratio 58%)
สรุป คือ ช่วงนี ้ตลาดหุ้นไทยยังอยูใ่ นภาวะผันผวนจากประเด็น COVID-19 แต่เชื่อว่าน่าจะฟื น้ ตัวได้ เร็วเมื่อ
เทียบกับตลาดหุ้นจีน และวิกฤตอื่นๆ ในอดีต (ที่กล่าวไว้ ใน Market Talk ฉบับวันที่ 27 ก.พ. 2563) พร้ อม
กับ Valuation ตลาดที่เริ่ มกลับมาน่าสนใจ ดังนันแนะนํ
้
าให้ นกั ลงทุนเฝ้ารอจังหวะเปลีย่ นวิกฤตเป็ นโอกาส
ในการสะสมหุ้นพื ้นฐานแข็งแกร่งทีป่ รับฐานลงมาแรงในช่วงที่ผ่านมา ชื่นชอบ CPALL CPF AOT และหุ้น
ปั นผล INTUCH, MCS, PYLON, DIF
Valuation หุ้นพืน้ ฐานแกร่ งเฝ้าหาจังหวะสะสม
Last Price
Company Sector
FairValue Upside EPS Growth 20F Div Yield 19F (%)
(27/02/2020)
กลุ่มปันผลสูง
MCS

STEEL

9.35

14.20

51.9%

6.4%

ICT

17.00

n.a.

n.a.

n.a.

6.08

PYLON

CONS

4.72

7.35

55.7%

10.6%

5.65

INTUCH

ICT

55.50

82.50

48.6%

8.5%

3.49

DIF

6.95

กลุ่มพื้นฐานแข็งแกร่งน่า สะสม
CPF

FOOD

27.75

40.00

44.1%

16.7%

2.88

CPALL

COMM

67.50

91.00

34.8%

14.7%

2.12

AOT

TRANS

62.75

75.76

20.7%

-21.3%

1.32
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Top picks วันนี้เลือก AOT และ INTUCH

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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