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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

COVID-19 ได้สร้างความกังวลว่าอาจนําเศรษฐกิจโลกเข้าภาวะ Recession ในช่วงกลางปี 2563 ส่วน
กําไรบริษัทจดทะเบียนปี 2562 น่าจะมี EPS อยู่ทรี่ าว 89.6 บาทต่อหุ้น ส่วนปี 2563 น่าจะเห็น EPS
Growth ติดลบ 3.2% แต่ด้วยค่า PER ที่ลงมาต่ํากว่า 16 เท่า และ Dividend Yield สูงกว่า 3.7% ถือ
ว่ามีความน่าสนใจ พอร์ตการลงทุนวันนี้ให้ Cut Loss หุ้น WHA และแบ่งเงินเข้า INTUCH และ DIF หุเน
Top Picks เลือก INTUCH (FV@B 82.50) และ CPALL (FV@B 91)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวลงแรงอย่างต่อเนื่องจนหลุดแนวรับ 1375 จุด จากความกังวล
ต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกประเทศจีน ซึง่ เป็ นแรงกดดันต่อการลงทุนทัว่ โลกรวมถึงไทย ส่งผล
ให้ ปิดตัวในแดนลบที่ระดับ 1340.52 จุด ลดลง 54.56 จุด หรือ -3.91% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 8.60 หมื่น
ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน ได้ แก่ PTT(-6.59%) PTTEP(-7.83%) GULF(8.06%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(-4.78%) BTS(-6.03%) BEM(-6.57%) และกลุม่ การเงินอย่าง BAM(20.00%) SAWAD(-5.61%) MTC(-5.35%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น KBANK(-2.86%) SCB(1.97%) และ BDMS(-4.31%) เป็ นต้ น
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระจายไปหลายประเทศทัว่ สร้ างความกังวลว่าจะนําเศรษฐกิจโลกไปสู่
ภาวะถดถอย (Recession) หรื อภาวะที่ขนาด GDP ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้ า 2 ไตรมาส
ติดต่อกัน โดยเป็ นไปได้ ที่จะทยอยเริ่ มเห็นการหดตัวของ GDP ในงวด 1Q63 เมื่อเทียบกับ 4Q62 เป็ นครัง้
แรก ซึง่ ภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าวน่าจะเห็นความพยายามของภาครัฐในการที่จะระดมออกมาตรการ
ต่างๆ เข้ ามาช่วยดึงให้ เศรษฐกิจงวด 2Q63 ฟื น้ ตัว โดยในส่วนจของประเทศไทย เชื่อว่าจะเห็นการเดินหน้ า
ทังนโยบายการเงิ
้
น และการคลัง โดยในส่วนของนโยบายการเงิน น่าจะเห็นการใช้ นโยบายการเงินผ่อน
คลายมากขึ ้น โดยเป็ นไปได้ ที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย ในการประชุม กนง. รอบวันที่ 25
มี.ค. นี ้ ส่วนทางด้ านนโยบายการคลัง เบื ้องต้ นจะเห็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ เพือ่ เยียวยา
กลุม่ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว รวมถึงการกระตุ้นให้ เกิดการจับจ่ายใช้ สอยในภาคครัวเรื อน นอกจากนี ้ยังเริ่ ม
เกิดความคาดหวังว่าอาจมีการพิจารณาในส่วนของมาตรการเกี่ยวกับภาษี เพื่อใช้ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อีกส่วนหนึง่ ด้ วย ซึง่ การออกมาตรการดังกล่าว น่าจะเป็ นผลดีกบั บางกลุม่ อุตสาหกรรม เช่น ค้ าปลีก ท่อง
เที่ยง-โรงแรม อาหาร รวมถึง รับเหมาก่อสร้ าง ในส่วนของตลาดหุ้น การประกาศผลประกอบการปี 2562
ตัวเลขล่าสุดพบว่าบริ ษัทจดทะเบียนมีกําไรสุทธิรวม 8.95 แสนล้ านบาท ลดลง 4.8% YoY คิดเป็ นกําไรต่อ
หุ้น (EPS) อยู่ที่ 88.87 บาท ลดลง 4.8% สําหรับแนวโน้ มปี 2563 คาดหมายในเบื ้องต้ นว่า EPS Growth
น่าจะติดลบราว 3.2% โดยมี EPS อยู่ทปี่ ระมาณ 86.7 บาทต่อหุ้น ซึง่ เท่ากับว่าที่ระดับ SET Index ปั จจุบนั
จะมีคา่ PER ณ สิ ้นปี 2563 อยู่ที่ 15.60 เท่า ซึง่ เป็ นระดับที่ไม่แพง และให้ Diviedn Yield เฉลี่ยกว่า 3.7%
กลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลานี ้จึงเป็ นการให้ ทยอยสะสมหุ้นปั จจัยพื ้นฐานดีเข้ าพอร์ ต ส่วนพอร์ ตการลงทุน
จําลอง แนะนําให้ Cut Loss หุ้น WHA และนําเม็ดเงินลงทุนที่ได้ ไปกระจายการลงทุนใน INTUCH และ DIF
สําหรับหุ้น Top Picks วันนี ้เลือก INTUCH และ CPALL
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COVID-19 อาจจะนําไปสู่ Recesssion โลก
สถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นเป็ น 88,590 ราย หรื อเพิ่มขึ ้น
2.3% และจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 3,050 ราย หรื อเพิ่มราว 2.5% ส่วนใหญ่มาจากการติดเชื ้อนอก
ประเทศจีน โดยเฉพาะเกาหลีใต้ , อิตาลี และญี่ปนุ่ มีจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้น 89%, 160% และ 20%
ตามลําดับ ขณะที่ไทย ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นเป็ น 42 ราย และมีผ้ เู สียชีวิตรายแรกของประเทศแล้ ว 1
ราย ซึง่ อาจส่งผลให้ คณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีโอกาสเริ่ มพิจารณาประกาศให้ ไทยเข้ าข่ายการแพร่ระบาด
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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"

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
ในระยะที่ 3 (ระบาดในประเทศ) ความกังวล COVID-19 ดังกล่าว เชื่อว่าจะกดดันให้ ตลาดหุ้นโลกปรับฐาน
ต่อ เช่นตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ลดลง 1.4% และ S&P 500 Index ลดลง 0.8%
อย่างไรก็ตาม COVID-19 ได้ สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนขึ ้นเห็นได้ จากจากดัชนี PMI ของ
จีนงวดเดือน ก.พ. 2563 ลดลงแตะระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ (ตํ่ากว่าวิกฤติ Subprime) โดยลดลง
15.3%mom เหลือ 35.7 จุด จาก 50 จุดในเดือน ม.ค. 2563 ปั จจัยสําคัญมาจากการระบาดของ COVID19 ทําให้ โรงงานของจีนหยุดทําการการผลิตจึงลดลงกระทบกับ SupplyChain ทัว่ โลก และทําให้ ตลาดคาด
GDP Growth ปี 2563 จะขยายตัวตํ่า 6% (IMF คาด 5.6%)
ขณะที่สหรัฐ เริ่มมีกระแสว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจมีแนวโน้ มเข้ าสูภ่ าวะถดถอย (Recession) กล่าวคือนัก
เศรษฐศาสตร์ จากสถาบัน Evercore (บริ ษัทที่ปรึกษาด้ านวาณิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐ) กล่าวว่า
เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้ มเข้ าสูภ่ าวะถดถอย (Recession) ในงวด 2-3Q63 นี ้ เพราะผลกระทบของ COVID19 ทําให้ ภาคการค้ า, การลงทุน และการบริโภคชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั สหรัฐยังไม่สู่ Recession
เพราะ GDP Growth งวด 4Q62 ยังขยายตัว 0.5%qoq แต่เป็ นประเด็นที่ต้องติดตาม
โดยรวมระยะสัน้ ตลาดหุ้น และสินทรัพย์อื่นยังถูกกดดัน อาทิ ราคานํ ้ามันดิบยังคงปรับฐานตาม โดยราคา
นํ ้ามันดิบ WTI ลดลงราว 3 %, แต่ให้ นํ ้าหนักสัปดาห์นี ้การประชุม OPEC วันที่ 5-6 มี.ค. 2563 ว่าจะมีการ
ตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ ภายหลังคณะกรรมการด้ านเทคนิคของ OPEC เสนอให้ OPEC ตัดลด
กําลังการผลิตเพิม่ อีก 6 แสนบาร์ เรล/วัน สวนทางกับราคาสินทรัพย์ปลอดภัยมีแนวโน้ มปรับขึ ้น และ ภาวะ
Inverted Yield Curve (Bond Yield ระยะสันสู
้ งกว่า Bond Yield ระยะยาว) ยังคงอยู่ตอ่ เนื่องเป็ นวันที่ 9

เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะให้น้ําหนักอาจจะเกิด Recesssion
เศรษฐกิจไทยปี 2563 ดังที่ ASPS เคยนําเสนอความเสี่ยงที่จะเกิด Recession ได้ (คือภาวะที่ GDP Growth
หดตัว %QoQ 2 ไตรมาส) โดยให้ นํ ้าหนักสําคัญจากทังไวรั
้ ส COVID-19 ยังแพร่กระจายและยืดเยื ้อ
ยาวนาน ในประเทศและภัยแล้ งหนักสุดในรอบ 40 ปี ฝุ่ น PM2.5 กระทบการบริ โภค ทําให้ ฟันเฟื อง
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจทุกตัวชะลอ แม้ ปัจจุบนั เศรษฐกิจไทยจะยังไม่เกิด Recession เนื่องจาก GDP Growth
งวด 4Q62 ยังขยายตัว 0.2%qoq แต่อย่างไรก็ตามจาก
ASPS ประเมิน Scenario (ดังรู ป) เศรษฐกิจไทยปี 2563 โดยกําหนด 3 กรณี คือ ภาวะปกติ ,
Recession และขยายตัว จะเห็นได้ ว่า หาก %qoq ติดลบมากกว่ า 1% 2 ไตรมาสติด GDP Growth
%yoy จะหดตัว ดังรู ป อย่ างไรก็ตามทิศทางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว แต่ ยังไม่ Recession ดังกล่ าว
ASPS เชื่อว่ าในการประชุม กนง. 25 มี.ค. 2563 กนง. มีโอกาสสูงทีจ่ ะปรั บลดดอกเบี้ยนโยบาย
เป็ นครั้ งที่ 2 ราว 0.25% อยู่ท่ี 0.75% ใน เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนั้นจําเป้นต้ องกระตุ้นผ่ าน
นโยบายการคลัง ซึง่ ยังต้ องติดตามว่ าจะมีมาตรการอะไรออกมา
Scenario คาดการณ์ Real GDP ปี 2563 ของไทย
Scenario คาดการณ์ Real GDP Growth ไทย
%QoQ

Growth

%yoy

Real GDP (ล้ านๆบาท)

%QoQ

%yoy

1Q63F

2Q63F

1Q63F

2Q63F

1Q2562A

2,720,739

0.8%

2.9%

1%

1.0%

1.8%

2.4%

2.1%

2Q2562A

2,730,517

0.4%

2.4%

เศรษฐกิจขยายตัว

0.5%

0.5%

1.3%

1.4%

1.4%

3Q2562A

2,734,929

0.2%

2.6%

0.1%

0.1%

0.9%

0.6%

0.8%

4Q2562A

2,741,744

0.2%

1.6%

ยังไม่ เกิด

0.0%

0.0%

0.8%

0.4%

0.6%

1Q2563F

2,741,744

0.0%

0.8%

-0.1%

-0.1%

0.6%

0.2%

0.4%

2Q2562F

2,741,744

0.0%

0.4%

เศรษฐกิจเกิด Recession -0.5%

-0.5%

0.3%

-0.6%

-0.2%

-1.0%

-1.0%

-0.2%

-1.6%

-0.9%

ทีม่ า : สภาพัฒน์, ASPS คาด
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KBANK ขายเงินลงทุนใน AJT ... ธปท. ออกแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท จาก Covid 2019
วันศุกร์ ที่ผ่านมา KBANK แจ้ งการขายเงินลงทุนในบริ ษัท อายิโนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จํากัด (AJT) ที่ถือ
อยู่ทงหมด
ั้
5% ของทุนจดทะเบียน ให้ กบั Ajinomoto Co., Inc. (“AJICO”) ซึง่ เป็ นบริษัทแม่ของ AJT คิด
เป็ นมูลค่า 5,972 ล้ านบาท โดยธนาคารฯ คาดธุรกรรมแล้ วเสร็จ มี.ค. 63
เนื่องจากไม่มีการเปิ ดเผยต้ นทุนของเงินลงทุน ฝ่ ายวิจยั ประเมินกําไรจากการขายเงินลงทุนครัง้ นี ้ โดยอิง
จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562 พบว่ารายการเงินลงทุนทัว่ ไป ประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน
ความต้ องการของตลาดในประเทศ ณ 31 ธ.ค. 62 มูลค่า 1,656 ล้ านบาท ซึง่ คาดว่าไม่ใช่เงินลงทุนใน AJT
เพียงบริ ษัทเดียว ในเบื ้องต้ นคิดแบบอนุรักษ์ นิยม คาดการณ์กําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวประมาณ
3,000 ล้ านบาท (งวด1Q62 มีกําไรจากการขายเงินลงทุนราว 262 ล้ านบาทและกําไรสุทธิ 10,044 ล้ าน
บาท) อย่างไรก็ดปี ระเมินผลต่อกําไรสุทธิ อาจตํ่ากว่าจํานวนดังกล่าว ภายใต้ สถานการณ์ Covid 2019 มี
แนวโน้ มส่งผลต่อคุณภาพลูกหนี ้ ทําให้ ECL (Credit Cost ตามมาตรฐานบัญชีเดิม) มีทิศทางสูงขึ ้น รวมทัง้
โอกาสที่ กนง. จะลดดอกเบี ้ยนโยบายอีกครัง้ ในช่วง 1H63 ค่อนข้ างสูง (กนง. ประชุมครัง้ ต่อไป 25 มี.ค.63)
จึงยังคงประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 อ่อนตัว 15% yoy ที่ 3.3 หมืน่ ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ สถานการณ์ Covid 2019 ที่แพร่กระจายในวงกว้ างมากขึ ้น ทําให้ กลุม่ ธนาคารฯ (นํ ้าหนักการลงทุน
สําหรับกลุม่ ธนาคาร : น้ อยกว่าตลาด) ต้ องออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี ้ที่ได้ รับผลกระทบทังทางตรง
้
(กลุม่ โรงแรม) และทางอ้ อม (ตามประกาศ ธปท. 28 ก.พ.63) เพื่อให้ ลกู หนี ้ทังที
้ ่ยงั ไม่ด้อยคุณภาพ (Stage1
และ Stage 2) และลูกหนี ้ที่ด้อยคุณภาพอยู่เดิม (NPL) ผ่านพ้ นสถานการณ์นี ้ไปได้ เช่น การปรับเงื่อนไข
ชําระเงินต้ น, การเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริ มสภาพคล่อง, การพิจารณาปรับลดดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมฯ,
การปลอดชําระเงินต้ น / ดอกเบี ้ย ฯลฯ ซึง่ ธนาคารพิจารณารายละเอียดและความช่วยเหลือเป็ นรายไป แม้ มี
โอกาสกระทบรายได้ ดอกเบี ้ยรับสุทธิและค่าธรรมเนียมเล็กน้ อยช่วงสัน้ แต่เป็ นการช่วยเหลือลูกหนี ้ให้ ผา่ น
พ้ นช่วงเวลาที่ยากลําบากและให้ เศรษฐกิจไทยเดินหน้ าต่อไปได้
ราคาปรับฐานตามบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทัว่ โลก รวมทังคุ
้ ณภาพสินทรัพย์ของธนาคารฯ ยัง
ต้ องเฝ้าระวัง แต่ Valuation มี PBV ที่ 0.67 เท่า และ Div Yield งวด 2H62 ที่ 4.5 บาท / หุ้น (คิดเป็ น Div
Yield 3.8%) ขึ ้น XD วันที่ 9 เม.ย.63 ส่วนปี 2563 ที่ 4.2% (คาดที่ 5 บาท / หุ้น) โดยอาจหาจังหวะเข้ าลงทุน
เพื่อเข้ าลงทุนระยะยาวรับเงินปั นผล

บริษัทจดทะเบียนรายงานงบเกือบเสร็จสิ้น คาด EPS63F ราว 86.7 บาท
ตอนนี ้บริ ษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2562 มาแล้ ว 93% ของมูลค่า
ตลาดรวม โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9.0 แสนล้ านบาท (ลดลง 7%yoy) แม้ กําไรยังไม่นิ่ง แต่เบื ้องต้ นฝ่ ายวิจยั
ประเมินแนวโน้ มกําไรปี 2563F ล่าสุดอยูที่ 9.03 แสนล้ านบาท คิดเป็ น EPS63F 86.7 บาท/หุ้น เทียบกับ
EPS62F ที่ประเมินอยู่ที่ 89.6 แสนล้ านบาท (ลดลง 3.2%yoy) โดย EPS63F ลดลงจากประมาณการเดิม
95.7 บาท/หุ้น ราว 9.4%
กําไรสุทธิในอดีตและประมาณกําไรของตลาดฯปี 2562 และ 2563
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หลักๆ ถูกกดดันจากกลุม่ ปิ โตรฯ ถูกกดดันจาก Spread ปิ โตรเคมีที่อยู่ในระดับตํ่า, กลุม่ ธ.พ. ถูกกดดันจาก
ดอกเบี ้ยที่อยู่ในระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ บวกกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอจึงมีความเสี่ยงที่จะมีการลด
ดอกเบี ้ยอีกในช่วงที่เหลือของปี , กลุม่ ICT มีต้นทุนจากการประมูลคลื่น 5G ที่เพิ่มขึ ้น, กลุม่ การบินและ
ท่องเทีย่ วยังมีความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 หากยืดเยื ้อ เป็ นต้ น แต่ด้วยความกังวลต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจที่มโี อกาสชะลอลงจากทุกๆ องค์ประกอบ และประเด็น COVID-19 ถือเป็ นความเสี่ยงอาจ
นําไปสูก่ ารปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนต่อจากนี ้
ดังนั้นประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียนทีล่ ดลงถือเป็ นอีกหนึ่งความเสี่ยงของตลาดหุ้นทีต่ ้ อง
ติดตามอย่ างใกล้ ชดิ อย่ างไรก็ตามหาก วิเคราะห์ Valuation ปั จจุบัน ภายใต้ EPS63 ในระดับต่ างๆ
86.73 บาท/หุ้น พบว่ า SET Index ซื้อขายบน P/E 15- 16 เท่ า Dividend Yield เกือบ 4% ถือว่ าอยู่ใน
ระดับทีน่ ่ าสนใจยามไร้ Fund Flow หนุน และคาดว่ ายังมีโอกาสฟื้ นได้ เร็วขึน้ เหมือนอดีต หาก
เหตุการณ์ ต่างๆผ่ อนคลายลง รวมถึงเวลาเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ ทผ่ี ดิ ปกติ มีโอกาสทีท่ าง
กนง.จะใช้ มาตรการทางการเงินผ่ อนคลายต่ อเนื่อง ช่ วยหนุนดัชนีอีกแรง
เป้าหมาย SET Index ในแต่ ละ EPS Growth และ PE
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