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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

การจํากัดการแพร่เชื้อ COVID-19 โดยจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทําให้ฝ่ายวิจัยต้องปรับลด GDP
Growth เป็น -1.4% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และจะตามมาด้วยการปรับลดกําไรบริษัทจดทะเบียนอีกรอบหนึ่ง
ในสัปดาห์นี้ ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว ประกอบกับตัวเลขการติดเชื้อในประเทศที่สูงมาก
น่าจะกดดัน SET Index ปรับฐาน แนะนําขายทํากําไร RATCH เข้าพนักเงินใน DIF หุ้น Top Picks เลือก
BAM (FV@B 31) และ INTUCH (FV@B 73.10)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นแรงตลอดวันตามตลาดหุ้นในภูมิภาค จากความคาดหวังของนัก
ลงทุน เรื่องการประชุม ครม. อาทิตย์หน้ า โดย 24 มี.ค. มีการจัดตังกองทุ
้
นพยุงหุ้น วงเงิน 1 แสนล้ านบาท
ตามมาด้ วยวันที่ 25 มี.ค. มีการประชุม กนง. โดยคาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี ้ย อย่างน้ อย 0.25% - 0.5%
ซึง่ ทัง้ 2 ประเด็น น่าจะช่วยพยุงดัชนีได้ เป็ นอย่างดี จึงทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ
1,127.24 จุด เพิม่ ขึ ้น 83.05 จุด หรื อ +7.95% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 9.30 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุน
ตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่
PTT(+14.56%) PTTEP(+15.00%) GPSC(+14.95%)
GULF(+13.09%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(+14.36%) BEM(+13.43%) BTS(+7.39%) และกลุม่ ธ.พ.อย่าง
อาทิ BBL(+9.55%) KBANK(+7.51%) SCB(+5.69%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น SCC(+14.49%)
ADVANC(+3.95%) และ BDMS(+9.89%) เป็ นต้ น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกประเทศจีนรุนแรงขึ ้นอย่างมาก โดยในส่วนของประเทศ
ไทย ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นก้ าวกระโดดมาสูร่ ะดับ 89 คน และ 189 คน /วัน ทําให้
จํานวนผุ้ติดเชื ้อสะสมเพิ่มขึ ้นเป็ น 599 ราย และจํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกสะสมอยู่ที่ 3.36 แสนราย
สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ รัฐบาลแต่ละประเทศต้ องเร่งออกมาตรการเพื่อยังยังการแพร่
้
ระบาดของโรค ซึง่
เน้ นไปที่การจํากัดการเดินทางของประชาชน โดยในส่วนของประเทศไทย ได้ ดําเนินการโดยการเปิ ดร้ านค้ า
และสถานบริ การ ที่เป็ นจุดศูนย์รวมของคน เป็ นระยะเวลา 22 วัน ซึง่ ผลจากการดําเนินการดังกล่าวทําให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หยุดนิ่ง และจําเป็ นต้ องมีการเยียวยาโดยการใช้ มาตรการการเงิน และการคลังเข้ า
หนุน โดยในส่วนของนโยบายการเงิน วันศุกร์ ที่ผ่านมา กนง. มีการประชุมฉุกเฉิน และตัดสินในปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.25% มาสูร่ ะดับ 0.75% และยังมีการประชุมรอบปกติในวันที่ 25 มี.ค. 2563 อีกครัง้
ซึง่ เป็ นไปได้ ที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยลงมาอีกครัง้ นอกจากนี ้เมื่อวาน (วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.) ได้ มี
การออกมาตรการอีกชุดหนึง่ เพือ่ เข้ ามาดูแลตลาดตราสารหนี ้ โดยช่วงที่ผ่านมาได้ ทําการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ า
ซื ้อพันธบัตรในตลาดกว่า 1 แสนล้ านบาท และจะดําเนินการให้ ธนาคารพาณิชย์เข้ าซื ้อหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมตราสารหนี ้ ตามด้ วยการตังกองทุ
้
นเพื่อที่จะลงทุนในตราสารหนี ้ของบริ ษัทชันดี
้ ที่ครบกําหนด
และกําลัง Rollover ทังนี
้ ้เพื่อการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุน นําไปสูก่ ารชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของประชาชนทัว่ ไป ส่วนทางด้ านนโยบายการคลัง มีกําหนดที่จะนําเข้ าสูก่ ารพิจารณาของ ครม. ในวัน
พรุ่งนี ้ คาดว่าจะเป็ นการเยียวยากลุม่ ที่ได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 สถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าวทําให้
ฝ่ ายวิจยั ปรับลดประมาณการ GDP Growth ปี 2563 ลงมาเป็ น -1.4% เมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมา และในสัปดาห์
นี ้จะทําการปรับลด กําไรบริ ษัทจดทะเบียนลงอีกครัง้ ซึง่ คาดว่าจะถูกปรับลดลงราว 10% จากรอบก่อนหน้ า
นี ้ ซึง่ คาดว่ากําไรสุทธิรวมอยู่ที่ 8.54 แสนล้ านบาท สําหรับ SET Index วันนี ้คาดว่าจะเห็นการปรับตัวลดลง
แนวรับหลักอยู่ที่ 1050 จุด แนะนําปรับพอร์ ตโดยขายทํากําไร RATCH และ นําเงินเข้ าพักใน DIF หุ้น TOP
Picks เลือก BAM และ INTUCH
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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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COVID-19 รุนแรงขึ้น กระทบต่อเศรษฐกิจโลก ส่วนไทย ASPS คาด GDP Growth ปี 63 -1.4%
สถานการณ์จํานวนผู้ติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ล่าสุด ทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นอีก 31,039 ราย อยูท่ ี่ 336,075 ราย ใน
จีน ไม่เพิ่มผู้ติดเชื ้อ ล่าสุดอยู่ที่ 81,054 ราย แต่ประเทศอื่นๆ ยุโรปจํานวนผู้ติดเชื ้อโดยรวมแซงจีน แต่เริ่ ม
เห็นสัญญาณการเพิ่มในบางประเทศดีขึ ้น อาทิ สเปนเพิ่มขึ ้น 23% ลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนที่เพิ่มขึ ้นเฉลีย่
53%, เยอรมนีเพิ่มขึ ้น 29% จาก 31%, ฝรั่งเศสเพิ่มขึ ้น 18% จาก 32% เป็ นต้ น ยกเว้ นในอิตาลีที่จํานวนผู้
ติดเชื ้อล่าสุดมีจํานวน 59,138 ราย เป็ นรองเพียงแค่จีน
และที่สําคัญ คือ สหรัฐ พบว่าจํานวนผู้ติดพุง่ อย่างก้ าวกระโดดราว 38% สูงกว่าสัปดาห์ก่อนที่เพิ่มขึ ้น 32%
ล่าสุดอยู่ที่ 32,783 ราย ขณะที่ไทยมีจํานวนผู้ติดเชื ้อเมือ่ สุดสัปดาห์เพิ่มขึ ้นอีก 188 ราย เป็ น 599 ราย
เพิ่มขึ ้นถึง 46% จาก 28% เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ก่อน
สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยงั น่ากังวลข้ างต้ น ทําให้ หลายประเทศเริ่ มใช้ มาตรการควบคุมการระบาดที่
เข้ มงวดขึ ้น เช่น ยุโรปประกาศปิ ดชายแดน โดยห้ ามเดินทางเข้ ายุโรปในทุกรูปแบบส่งผลให้ หลายสายการ
บินยกเลิกเส้ นทางบินยุโรป และประกาศปิ ดประเทศ กล่าวคือ ปิ ดโรงเรี ยน, ร้ านอาหาร, ร้ านค้ า, สถาน
บันเทิง และห้ ามประชาชนออกจากบ้ าน ส่วนไทยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ ดําเนินมาตรการ
ควบคุมการระบาดเข้ มงวดขึ ้น โดยประกาศปิ ดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดเช่น ห้ างสรรพสินค้ า, ตลาดนัด,
ศูนย์แสดงสินค้ า, ร้ านอาหาร (ยกว้ นซื ้อกลับบ้ าน) สถานศึกษา, สถานที่ออกกําลังกาย, สถานบันเทิง เป็ น
ต้ น ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ระยะเวลาตังแต่
้ 22 มี.ค.-12 เม.ย.2563 กระทบการบริ โภคครัวเรื อน
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยงวด 1Q63-2Q63 เห็นทิศทางหดตัวชัดเจน ดังที่ ASPS นําเสนอมาโดยตลอด ทําให้
วันศุกร์ ทีผ่านมา ASPSปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ปี 2563 ครัง้ ที่ 3 ของปี นี ้ลงเหลือหด
ตัว 1.4%yoy จากเดิมคาดขยายตัว 1.6% โดยการปรั บลด GDP Growth ครั้ งนี้อยู่ภายใต้ สมมติฐาน
COVID-19 จะสามารถควบคุมได้ ในงวด 3Q63 รายละเอียดอ่ านเพิม่ ใน Market talk วันที่ 20 มี.ค.
2563
Consensus คาดการณ์ GDP Growth ของไทย

ทีม่ า : ASPS รวบรวม
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กนง. ลดดอกเบี้ยฯฉุกเฉิน 0.25% น้อยกว่าคาด แต่รอดูวันพุธนี้ อาจลดอีกครั้ง
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานของภาครัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศได้ ออกมาตรการทางการเงินเพื่อ
รองรับผลกระทบ COVID-19 โดยมี 2 มาตรการสําคัญ คือ
 เย็นวันศุกร์ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เรี ยกประชุมนัดพิเศษ มีมติปรั บลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 0.75% (ถือเป็ นระดับตํา่ สุดเป็ นประวัตกิ ารณ์
และถือว่ าครั้ งนี้เป็ นการปรั บลงครั้ งที่ 2 ของปี นี้ คือ ครั้ งแรกปรั บลงในรอบ ก.พ.63 )
ASPS ประเมินว่าเป็ นไปตามที่คาดว่าจะมีการลดดอกเบี ้ยฯ แต่การปรับลดดอกเบี ้ยฯถือน้ อยกว่า
ที่คาดว่าจะลง 0.5%) โดยเชื่อว่า การประชุม กนง. รอบที่เป็ นทางการในวัน พุธ 25 มี.ค. ยังมี
โอกาสปรับลดดอกเบี ้ยฯ ได้ อีก 0.25% ซึง่ พิจารณาจาก Net interest rate หรื ออัตราดอกเบี ้ย
นโยบายหักลบเงินเฟ้อ ยังมีสว่ นต่างเป็ นบวกราว 0.1% และในอนาคตเงินเฟ้อยังมีโอกาสปรับ
ลดลงจาก ราคานํ ้ามันดิบที่ตํ่า 30 เหรี ยญ และ เศรษฐกิจที่ชะลอ ซึง่ จะทําให้ สว่ นต่างเป็ นบวก
ขึ ้นอีก เปิ ดทางการลดดอกเบี ้ยฯ
อัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทย VS. ตลาดหุ้นไทย (SET Index)
SET index

จุด

Interest rate

ประชุม กนง. นอกรอบอย่ างเป็ นทางการ
ประชุม กนง. รอบปกติ
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ที่มา : Bloomberg, ฝ่ ายวิจยั ASPS

 เมื่อวานเย็นวันอาทิตย์ กระทรวงการคลัง, ธปท. และกลต. ออกมาตรการมุ่งช่ วยเหลือ
ไปที่ตลาดตราสารหนีแ้ ต่ ละประเภท หลังจากผลกระทบ COVID-19 ทําให้ ในช่วงที่ผ่านมา
นักลงทุนเร่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี ้ ทําให้ เกิดการขายสินทรัพย์ที่มี rating ดี
ดังนี ้
กองทุนรวมตราสารหนี ้ : ธปท. เพิ่มสภาพคล่องให้ แก่กองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคาร
พาณิชย์ที่เข้ าซื ้อ 1.) Money market fund และ 2.) กองทุนรวมตราสารหนี ้ที่เป็ นกองทุนเปิ ดซึง่ ถือสินทรัพย์
คุณภาพดี สามารถนําหน่วยลงทุนดังกล่าวมาวางเป็ นหลักประกัน เพื่อขอสภาพคล่องจาก ธปท. จนกว่า
สถานการณ์เข้ าสูภ่ าวะปกติ (ธปท. ประเมินกองทุนรวมตราสารหนี ้ขอสภาพคล่องจาก ธปท.ได้ คาดมูลค่า
รวมกว่า 1 ล้ านล้ านบาท)
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน : ผ่าน สมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน ธุรกิจประกันภัย และ กบข. ร่วมกัน
จัดตังกองทุ
้
นเสริ มสภาพคล่อง(BSF) วงเงิน 70,000-100,000 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในตราสารหนี ้
ภาคเอกชนออกใหม่ของบริ ษัทที่มคี ณ
ุ ภาพดี แต่ไม่สามารถต่ออายุ (rollover) กองทุนนี ้จะ top up ให้ ใน
ส่วนที่ขาด เป็ นเวลาไม่เกิน 270 วันเพื่อให้ roll over ได้
ตราสารหนี ้ภาครัฐ : ธปท. จะเพิม่ สภาพคล่องผ่านการเข้ าซื ้อพันธบัตรรัฐบาลอีก
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โดยรวมสรุปทังมาตรการที
้
่อกกมา 2 วัน ASPS ประเมินว่าส่วนนึงที่ SET Index ปรับขึ ้นแรงเมื่อวันศุกร์
ส่วนนึงเกิดจากความคาดหวังว่า กนง. จะลงดอกเบี ้ยแรงมากกว่า 0.25% ซึง่ การลดดอกเบี ้ย น้ อยกว่าคาด
ดังกล่าว ทําให้ Market Earning Yield gap ขยายกว้ างน้ อยลง ซึง่ ASPS ทําศึกษาไว้ วา่ ทุกๆ 0.25%
ของYield Gap จะมีผลต่อค่า PER ประมาณ 0.7 - 0.8 เท่า หรื อ SET Index ราว 52 - 60 จุด ซึง่ อาจทําให้
SET สัปดาห์หน้ าย่อลง ขณะที่มาตรการอัดฉีดสภาพคล่องที่เข้ าไปในตลาดตราสารหนี ้ ทังตลาดรองที
้
ม่ ี
แรงขายออกมา และตราสารหนี ้ที่ครบกําหนด ผ่านเม็ดเงินไว้ ซื ้อ ระยะเวลา 270 วัน สะท้ อนความกังวล
ในตลาดการเงิน ส่วนตลาดหุ้นไม่มีมาตรการอะไรออกมา โดยรวมคาด SET Index นี ้จะยังถูกกดดัน

มาตรการป้องกัน COVID-19 กระทบกลุ่มค้าปลีกที่ไม่ใช่สินค้าจําเป็น
จากกรณีที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย์บริ หารสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
มีมติปิด
ห้ างสรรพสินค้ าทัว่ เขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ยกเว้ นให้ เปิ ดเฉพาะโซนซุปเปอร์ มาร์ เกต ร้ านยา
ร้ านอาหารที่ซื ้อกลับบ้ านได้ เท่า ส่วนตลาดสดยกเว้ นของสด ของแห้ งขายได้ ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 12
เม.ย. รวม 22 วัน มาตรการควบคุมโรคดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบผู้ประกอบการค้ าปลีกที่ไม่ได้
จําหน่ายสินค้ าจําเป็ นในชีวิตประจําวัน ได้ แก่ HMPRO, ILM, Beauty และ COM7 ซึง่ เบื ้องต้ นประเมินว่า
จะต้ องปิ ดสาขาในพื ้นที่ดงั กล่าวราว 36, 19, 127 และ 120 แห่ง จากที่มีทงหมด
ั้
113, 37, 318 และ 757
แห่ง ภายใต้ สมมติฐานที่ปรับปรุงใหม่
1) กําหนดยอดขายสาขาเดิมของสาขาและรายได้ จากพื ้นที่เช่าในพื ้นที่ดงั กล่าวลดลงไปจากประมาณการ
เดิม 1 เดือน
2) ให้ COM7 ที่มีช่องทางออนไลน์พร้ อมที่สดุ และผลบวกสินค้ าไอทีทกี่ ําลังเป็ นที่ต้องการจากกระแส Work
from Home หนุนยอดขายจากช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ ้นจากฐานตํ่า 100% และ
3) รวมปั จจัยลบเฉพาะตัวของ ILM ในเรื่ องจํานวนสาขาใหม่เดิมตํ่ากว่าคาด และ การปิ ดสาขาเดิม Beauty
ที่มากกว่าแผนเดิม และการขายต่างประเทศที่แย่กว่าคาด
ได้ กําไร HMPRO, ILM, Beauty และ COM7 จะลดลงจากเดิมที่ 4.3%, 5.9%, 22.5% และ 2.5% ตามลําดับ
คิดเป็ นผลกระทบต่อกําไรกลุม่ ค้ าปลีกไม่มากราว 0.9% และปรับลดกําไรกลุม่ ฯ ปี 2564 ลงราว 0.4%
สะท้ อนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง ทําให้ การคาดหวังฟื น้ ตัวกลับมาในระดับที่คาดเดิมยังจํากัด โดยภาพรวม
ระยะสันให้
้ หลีกเลี่ยงการลงทุนหุ้นชุดดังกล่าวไปก่อน รวมถึง CRC ที่ฝ่ายวิจยั กําลังจัดทําบท
วิเคราะห์ ขณะที่แม้ ภายหลังปรับปรุงประมาณการในทางพื ้นฐานจะยังคงคําแนะนํา ซื ้อ HMPRO
(FV@B13.4) และ COM7 (FV@B27.1) ทังนี
้ ้ ในกลุม่ ได้ รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว ทุกๆ 1 เดือนที่
มาตรการขยายออกไป จะกระทบกําไรและมูลค่าพื ้นฐาน ดังตารางสรุป
ประมาณการใหม่
ทุกๆ 1 เดือน ทีปิดสาขาเพิ
่
่ม

HMPRO
ILM
BEAUTY
COM7
กําไรสุทธ ิ ปี 63 FV'63 กําไรสุทธ ิ ปี 63 FV'63 กําไรสุทธ ิ ปี 63 FV'63 กําไรสุทธ ิ ปี 63 FV'63
6,282
13.4
515
11.9
209
1.53
1,302
27.1 *กรณี Base Case ปิดสาขา 1 เดือน
-4.5%
-4.3%
-5.0%
-4.7%
-3.6%
-2.6%
-2.3%
-3.2%

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

ตัวเลือกลงทุนที่แนะนําในกลุม่ ค้ าปลีกปั จจุบนั ที่ผ้ จู ําหน่ายสินค้ าจําเป็ นที่น่าจะได้ ประโยชน์ชดั เจนจาก
สถานการณ์ดงั กล่าว คือ CPALL(FV@B80) ที่ทางพื ้นฐานยังให้ คําแนะนํา ซื ้อ และเก็งกําไร
MAKRO(FV@B36) ที่ยงั มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าพื ้นฐาน ส่วน BJC(FV@B40) ฝ่ ายวิจยั ยังให้ คําแนะนํา Switch
จากราคาหุ้นที่สงู เกินพื ้นฐาน

ภาพ COVID-19 กดดันกําไรบริษัทจดทะเบียนลดลงต่อ
การระบาดของไวรัส COVID-19 แม้ ในจีนจะเริ่ มมีผ้ ตู ิดเชื ้อชะลอตัวลง แต่ทว่าสถานการณ์ไวรัส COVID-19
ในประเทศอื่นๆ กลับมีแนวโน้ มรุนแรงขึ ้น เช่น อิตาลี และสหรัฐที่มยี อดผู้ติดเชื ้อพุง่ ขึ ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึง
ประเทศไทยเองยอดผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั ฯ ขณะที่ภาครัฐออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื ้อ
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เช่น ปิ ดสถานทีพ่ บปะคนเป็ นจํานวนมากเป็ นเวลา 22 วัน ส่งผลให้ กิจกรรมทางธุรกิจหยุดฉะงักชัว่ คราว
กดดันต่อประมาณการณ์กําไรบริ ษัทจดทะเบียน ให้ ลดลงอีก
แม้ ฝ่ายวิจัยอยู่ระหว่ างพิจารณาตัวเลขประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียนอีกครั้ ง แต่ เบือ้ งต้ นมี
การปรั บลดกําไรบริษัทจดทะเบียนลงอีก 6.07 หมื่นล้ านบาท มาจาก 4 กลุ่ม (5.9 หมื่นล้ านบาท)
และกลุ่มอื่น ๆ (0.1 หมื่นล้ านบาท)
1. กลุ่ม ธ.พ. ปรั บลดกําไรลงราว 4.3 หมืน่ ล้ านบาท โดยฝ่ ายวิจยั ปรับกําไรสุทธิกลุม่ ฯ (9
ธนาคาร ไม่รวม TCAP) ลง 20% มาอยู่ที่ 1.47 แสนล้ านบาท ภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ที่
มีแนวโน้ มชะลอตัว จึงปรับสมมติฐานให้ อนุรักษ์ นิยมมากขึ ้น หลักๆ ได้ แก่ 1.) ปรับอัตราการ
เติบโตสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (BBL, KBANK, KTB และ SCB) จากเดิมมองโต 3% 4% yoy เป็ นทรงตัวจากปี ก่อน ส่วนธนาคารที่เน้ นสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ อย่าง KKP และ TISCO
กลับอ่อนตัว 5% yoy หลังยอดขายรถยนต์ในประเทศ 2M63 อ่อนตัว 12.7% yoy และยอดขาย
รถยนต์ใหม่ทงปี
ั ้ มีแนวโน้ มลดลงราว 11% yoy 2.) NIM อยู่บนสมมติฐานที่ กนง. จะลดดอกเบี ้ย
0.5% ในปี 2563 โดยทุกๆ 25 bps จะกระทบกําไรกลุม่ ฯ ราว 5% 3.) เพิ่มค่าใช้ จ่ายการตังสํ
้ ารอง
หนี ้ (ECL) กลุม่ ฯ ประมาณ 10 bps 4.) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานคงเดิม
2. กลุ่มโรงพยาบาล ปรั บลดกําไรลงราว 1.2 พันล้ านบาท จากการปรับลดสมุติฐานรายได้ จาก
ผู้ป่วยต่างประเทศที่บินมารักษาโดยตรงลง 30% (ช่วง ก.พ. – ก.ค.) และผู้ป่วยภายนอก
(OPD)ลง 10% จากอัตราผู้ป่วยภายในประเทศที่เพิม่ มากขึ ้น
3. กลุ่มค้ าปลีกทีไ่ ม่ ได้ ขายสินค้ าจําเป็ น (ยกเว้ น CPALL, BJC และ MAKRO) ถูกปรั บลด
กําไรลงเล็กน้ อย 4 ร้ อยล้ านบาท เนื่องจากหน้ าร้ านถูกปิ ดชัว่ คราว จากมาตรการควบคุมการ
ระบาดที่เข้ มงวดขึ ้น
4. กลุ่มขนส่ งทางอากาศ ได้ มีการปรั บลดลง 1.5 หมื่นล้ านบาท สะท้ อนผลกระทบโรคระบาด
COVID-19 ทีย่ าวนานและแรงกว่าคาด ต่อจํานวนผู้ใช้ บริ การทัง้ AOT ผู้ให้ บริ การสนามบินและ
สายการบิน (AAV, BA และ THAI) กระทบรายได้ คา่ บริ การลดลงสูงกว่าผลบวกต้ นทุนที่สายการ
บินมีการปรับตัวตัดลดกําลังให้ บริ การลง และต้ นทุนนํ ้ามันปี 2563 ที่บางส่วน ซึง่ ยังไม่ป้องกัน
ความเสี่ยงล่วงหน้ าจะได้ ประโยชน์จากการปรับลดสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบของฝ่ ายวิจยั
สรุ ปกําไรบริษัทจดทะเบียนถูกปรั บลดลง 6.07 หมื่นล้ านบาท ในเบือ้ งต้ นเหลือ 7.93 แสนล้ านบาท
(จากเดิม 8.54 แสนล้ านบาท) คิดเป็ น EPS 73.75 บาท/หุ้น (จากเดิม 79.62 บาท/หุ้น) แต่ สุดท้ าย
ตัวเลขคาดการณ์ กาํ ไรยังไม่ น่ิง โดยจะมีการปรั บปรุ งเพิม่ เติมในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ซึง่ ฝ่ ายวิจัย
จะสรุ ปตัวเลขสุดท้ ายออกมาภายในสัปดาห์ น้ี เพื่อทีจ่ ะทําให้ สามารถสะท้ อนให้ เห็น Downside
ของตลาด ได้ ใกล้ เคียงความเป็ นจริงมากทีส่ ุด
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