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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ความคาดหวังเชิงบวกจากมาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อยับยั้งการระบาดของ COVID-19 ทําให้
ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึง SET Index มีโอกาสดีดตัวกลับ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังไม่นิ่งและต้อง
ติดตามใกล้ชิด สําหรับการประชุม กนง. วันนี้ คาดหมายว่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% สู่
ระดับ 0.50% แนะนําปรับพอร์ต โดยลดน้ําหนัก DIF ลง 10% แล้วเข้าลงทุนใน MCS Top Picks เลือก
MCS (FV@B 10) และ GULF (FV@B 162)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวันตามตลาดหุ้นในภูมิภาค จากที่ธนาคารกลางสหรัฐ(Fed)
ประกาศอัดฉีดเงินเข้ าซื ้อพันธบัตรทุกประเภท โดยเผยไม่จํากัดวงเงิน ซึง่ ถือเป็ นการพยุงเศรษฐกิจสหรัฐ จึง
ทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1,033.84 จุด เพิ่มขึ ้น 9.38 จุด หรื อ +0.92% โดยมีมลู ค่าการ
ซื ้อขาย 6.41 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(+6.42%)
PTTEP(+6.76%) GPSC(+1.43%) GULF(+2.53%) กลุม่ สื่อสารเช่น ADVANC(+3.19%)
DTAC(+5.38%) JAS(+3.94%) และกลุม่ ธ.พ.อย่าง อาทิ BBL(+3.41%) KTB(+2.00%) SCB(+1.29%)
รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT(+1.59%) CPF(+4.17%) และ PTTGC(+2.82%) เป็ นต้ น
ครม. เห็นชอบให้ ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริ หารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ในช่วงระหว่างวันที่ 26 มี.ค. –
30 เม.ย. 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทังนี
้ ้โดยหลักการแล้ ว กฎหมาย
ฉบับนี ้จะให้ อํานาจกับนายกรัฐมนตรี ในการสัง่ การที่อาจเป็ นการจํากัดสิทธิเสรี ภาพบางประการของ
ประชาชน เช่น ห้ ามออกจากเคหสถานฯ, ห้ ามชุมนุม , ห้ ามใช้ เส้ นทางคมนาคม , ห้ ามใช้ อาคารหรื ออยู่ใน
สถานที่ใดๆ , ให้ อพยพประชาชนออกจากพื ้นที่ที่กําหนด เป็ นต้ น ซึง่ หลังจากนี ้จะมีการประกาศเพื่อ ให้ เป็ น
ข้ อปฎิบตั ิ เช่น การห้ ามออกจากเคหสถานฯ ก็จะต้ องกําหนดว่าในช่วงเวลาใด หรื อให้ บงั คับใช้ ในพื ้นที่
ใดบ้ าง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ความคาดหวังเชิงบวกจากการประกาศคือ น่าจะทําให้ การแพร่ระบาดของ COVID-19
ยุติลง แต่ก็จะมีต้นทุนเป็ นผลเสียในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากคําสัง่ ห้ ามตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ดังกล่าวจะมีผล
ทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดน้ อยลง ดังจะเห็นได้ จากในกรณีของประเทศศจีน ซึง่ มีการปิ ดเมือง
(Lockdown) บางส่วนของประเทศพบว่าในช่วง 2 เดือน การจัดเก็บภาษีลดลงถึง 11% เป็ นต้ น ซึง่ ในส่วน
นี ้ฝ่ ายวิจยั ได้ สะท้ อนภาพเข้ าไปผ่านการปรับลดประมาณการ GDP Growth ปี 2563 เป็ นหดตัว 1.4%
พร้ อมกันนี ้จะดําเนินการปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนลงเป็ นรอบที่ 3 ของปี นี ้อีกราว 10%
จากรอบก่อนหน้ า อีกส่วนหนึง่ ของมติ ครม.วานนี ้ เป็ นการเยียวยากลุม่ ที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 ซึง่ เป็ นการให้ เงินอุดหนุนของ 5000 บาท เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ครอบคลุมประชาชน
ประมาณ 3 ล้ านคน และยังได้ จดั สรรวงเงินสําหรับสินเชื่อฉุกเฉิน ทังแบบมี
้
หลักประกัน และไม่มี
หลักประกัน อีกบางส่วน ซึง่ กรณีดงั กล่าวน่าจะเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุม่ ค้ าปลีก เฉพาะอย่าง
ยิ่ง CPALL อีกเรื่องหนึง่ ที่ต้องติดตามในวันนี ้คิอการประชุม กนง. ซึง่ เมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา ได้ มีการประชุม
ฉุกเฉิน และพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงไปแล้ ว 0.25% ซึง่ ในวันนี ้ก็ถกู คาดหมายว่าจะเห็น
การปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 0.25% โดยภาพรวมของ SET Index วันนี ้คาดว่าจะเห็นการ
ปรับตัวขึ ้นได้ จากปั จจัยยบวกในประเทศ ผสมกับแรงหนุนจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับขึ ้นแรง พอร์ ตการ
ลงทุนวันนี ้ ให้ ปรับลดนํ ้าหนักของ DIF ลง 10% เพื่อนํามาลงทุนใน MCS ส่วนหุ้น Top Pick เลือก MCS และ
GULF

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,033.84
9.38
64,145

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,943.26
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-97.51
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
1,796.16
นักลงทุนรายย่อย
244.61
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พรก.ฉุกเฉิน ทางบวกคาดหวังหยุด COVID-19 แต่กระทบ GDP Growth ปี 2563
ตลาดหุ้นทัว่ โลกปรับตัวขึ ้นแรง หลักๆมีปัจจัยหนุนระยะสันจากธนาคารคารกลางสํ
้
าคัญ ทัง้ Fed ที่
ประกาศเข้ าซื ้อพันธบัตร หรื ออัดฉีด QE ไม่จํากัดจํานวน เช่นเดียวกับ BOJ และ ECB ที่เพิ่มวงเงิน QE
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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
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ดังที่นําเสนอเมือ่ วาน และปั จจัยหนุนสําคัญคือ ตลาดคาดหวังว่าการกระตุ้นนโยบายการคลังครัง้ ใหญ่ของ
สหรัฐ ล่าสุด สภาคองเกรสอยู่ในช่วงพิจารณาเม็ดกระตุ้นเศรษฐกิจเงิน 2 ล้ านล้ านเหรี ยญฯ (รอความ
ชัดเจน ซึง่ หากผ่านเชื่อว่าจะเป็ นบวกต่อตลาดหุ้นโลก)
มาตรการที่รัฐบาลทัว่ โลกกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละประเทศปี 2563 หลักๆ เพือ่ รองรับผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ลุกลามไปทัว่ โลก ทําให้ รัฐบาลทัว่ โลกประกาศปิ ดประเทศ และห้ ามประชาชน
ออกจากบ้ าน และล่าสุด นายกรัฐมนตรี ญี่ปนได้
ุ่ ประกาศเลื่อจัดงานโอลิมปิ ค 2020 ไปอีก 1 ปี ซึง่ กระทบ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยสถานการณ์ผ้ ตู ิดเชื ้อทัว่ โลกล่าสุด 421,317 ราย และผู้ติดเชื ้อในยุโรปเริ่ ม
มีทิศทางดีขึ ้นเห็นได้ จากอัตราการเพิ่มรายวัน เพิ่มในอัตตราที่ลดลง อาทิ อิตาลี วานนี ้เพิ่ม 5.2 พันราย
เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้ า ทีเ่ พิ่มเฉลี่ยวัน 6.3 พันราย อย่างไรก็ตามในตลาดกลับมาให้ นํ ้าหนักจํานวนผู้ติด
เชื ้อใน สหรัฐ อัตราการเพิ่มยังพุง่ ขึ ้นต่อมาเป็ นอันดับ 3 ของโลกถึง 53,609 ราย รองอิตาลี และ จีนอันดับ
1 ซึง่ ล่าสุด ไม่มีผ้ ตู ิดเชื ้อเพิ่มขึ ้น ล่าสุดอยู่ท่ี 81,171 ราย ซึง่ ถือเป็ นสัญญาณที่ดี
ทังนี
้ ้เหตุผลที่จีนควบคุมจํานวนผู้ติดเชื ้อได้ ดีเนื่องจากทางการจีนมีความเข้ มงวดในการควบคุมสถานการณ์
โดยในช่วงตังแต่
้ 23 ม.ค.- 8 เม.ย. รวมระยะเวลา 2 เดือนครึ่ง มีการออกกฎระเบียบเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง (โดยเฉพาะการปิ ดเมืองอูฮ่ นั่ ในมณฑลหูเ่ ป่ ย์ของจีน มี
GDP คิดเป็ นสัดส่วนราว 4.3% ของGDP จีน VS. ไทย กทม.และปริ มณฑล มี GDP คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณ 46.4% ของ GDP ไทย )
สําหรับไทย วานนี ้ ครม. เห็นชอบให้ ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริ หารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ในช่วง
ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทังนี
้ ้โดย
หลักการแล้ ว กฎหมายฉบับนี ้จะให้ อํานาจกับนายกรัฐมนตรี ในการสัง่ การที่อาจเป็ นการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
บางประการของประชาชน เช่น ห้ ามออกจากเคหสถานฯ, ห้ ามชุมนุม , ห้ ามใช้ เส้ นทางคมนาคม , ห้ ามใช้
อาคารหรื ออยู่ในสถานที่ใดๆ , ให้ อพยพประชาชนออกจากพื ้นที่ทกี่ ําหนด เป็ นต้ น ซึง่ หลังจากนี ้จะมีการ
ประกาศเพื่อ ให้ เป็ นข้ อปฎิบตั ิ เช่น การห้ ามออกจากเคหสถานฯ ก็จะต้ องกําหนดว่าในช่วงเวลาใด หรื อให้
บังคับใช้ ในพื ้นที่ใดบ้ าง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ความคาดหวังเชิงบวกจากการประกาศคือ น่าจะทําให้ การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ยุติลง แต่ก็จะมีต้นทุนเป็ นผลเสียในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากคําสัง่ ห้ ามตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ดังกล่าวจะมีผลทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดน้ อยลง ดังจะเห็นได้ จากในกรณีของประเทศศจีน ซึง่ มีการ
ปิ ดเมือง (Lockdown) บางส่วนของประเทศพบว่าในช่วง 2 เดือน การจัดเก็บภาษีลดลงถึง 11% เป็ นต้ น
ซึง่ ในส่วนนี ้ฝ่ ายวิจยั ได้ สะท้ อนภาพเข้ าไปผ่านการปรับลดประมาณการ GDP Growth ปี 2563 เป็ นหดตัว
1.4%

คาด กนง.ประชุมวันนี้ ลดดอกเบี้ยฯ ลงอีก 0.25% ดีต่อตลาดหุ้น
ผลกระทบ COVID-19 ทําให้ รัฐบาลออกมีการออกมาตการช่วยเหลือ โดยวันนี ้ประเด็นที่ตลาดให้ นํ ้าหนัก
คือการประชุม กนง. ในบ่ายวันนี ้ ASPS คาดมีโอกาสปรับลดดอกเบี ้ยฯนับเป็ นครัง้ ที่ 3 ของปี นี ้ อีก 0.25%
มาอยู่ที่ 0.5% สอดคล้ องกับ Consensus ใน Bloomberg ราว 55%คาดจะมีการลดดอกเบี ้ยในครัง้ นี ้
หลังจากต้ นปี มีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย 2 ครัง้ ๆ ละ 0.25% รวมกัน 0.5% ล่าสุด ดอกเบี ้ยฯ อยู่ที่
0.75%(ตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์)
และหลังจาก พรก. บริ หารราชหารประเทศ ห้ ามประชาชนออกนอกบ้ าน 26 มี.ค - 30 เม.ย. ASPS คาดจะ
ทําให้ มผี ลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และจะกดดันการเติบโต GDP Growth อย่างรก็ตามวานนี ้ ผลประชุม
ครม.ได้ มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยมุง่ ไปที่กลุม่ ลูกจ้ างที่ถกู รัฐสัง่ ปิ ดสถานประกอบการ
ดังกล่าว
โดยเน้ นไปที่การช่วยเหลือทังประชาชนและผู
้
้ ประกบการที่ได้ รับผลกระทบ COVID-19
รายละเอียดดังตาราง
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มาตรการเยียวยาผลกระทบจากไวรั ส COVID-19

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

เลื่อนกีฬาโอลิมปิก 1 ปี ส่งผลกระทบด้านจิตวิทยามากกว่าปัจจัยพื้นฐาน
หลังวานนี ้คณะกรรมการโอลิมปิ กสากล (IOC) แถลงการณ์ยืนยันอย่างเป็ นทางการว่า "มหกรรมกีฬา
โอลิมปิ ก 2020" หรื อ "โตเกียวเกมส์" เจ้ าภาพคือประเทศญี่ปนุ่ ที่จะแข่งขันกันตามกําหนดเดิมในระหว่าง
วันที่ 24 ก.ค. - 9 ส.ค. นี ้ ได้ ถกู เลื่อนแข่งไปเป็ นปี 2021 แทน เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื ้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่กระจายไปทัว่ โลก ส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้ อง อาทิ
PLANB ที่ได้ รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดและดูแลการตลาด โอลิมปิ ก 2020 โดยระหว่างวัน ราคาหุ้น PLANB ร่วง
ติดฟลอร์ 14.48% ก่อนจะปิ ดไปที่ 2.64 บาท ลดลง 9% ทังนี
้ ้ฝ่ ายวิจยั ได้ ประเมินผลกระทบต่อกําไรปี 2563
ของ PLANB กรณีกีฬาโอลิมปิ กเลื่อนออกไป 1 ปี ว่าจะทําให้ กําไรหายไปประมาณ 100 ล้ านบาท โดยกําไร
ที่หายไปในปี 2563 จะถูกเลื่อนไปรับรู้ในปี 2564 แทน ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่มีสญ
ั ญาณการยกเลิกของลูกค้ า
Sponsorship รายใด ฝ่ ายวิจยั ปรับประมาณการกําไรปี 2563 ของ PLANB ลง 47% เหลือ 448 ล้ านบาท
และปรับ FV ลงจาก 8.30 บาท เหลือ 5.50 บาท โดยรวมผลกระทบจากอัตราการใช้ สื่อนอกบ้ านที่ลดลง
ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบนั และการเลื่อนจัดกีฬาโอลิมปิ ก ขณะที่ราคาหุ้น PLANB ได้ ปรับตัวลดลงมาแล้ ว
65% นับตังแต่
้ ต้นปี อย่างไรก็ตามปั จจัยลบจากไวรัส Covid-19 รวมถึงการออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินทําให้ สอื่ นอก
บ้ าน (Out of Home Media) ยังคงถูกปกคลุมด้ วยปั จจัยลบ จึงแนะนํา รอจังหวะเข้ าลงทุนเมื่อสถานการณ์
Covid-19 เริ่ มคลี่คลาย
MCS แม้ เป็ นหุ้นหนึ่งทีถ่ กู หางเลขจากการเลื่อนโอลิมปิ ก ทั้งทีไ่ ม่ ได้ มีผลต่ อปั จจัยพื้นฐานเลย โดย
ราคาหุ้น MCS ที่ระหว่างวันราคาหุ้นร่วงติดฟลอร์ เช่นเดียวกัน ก่อนจะปิ ดปรับตัวลดลง 10.5% อยู่ที่ 5.95
บาท โดยปั จจุบนั MCS มีงานในมือมากกว่า 1 แสนตัน ที่จะทยอยส่งมอบในปี 2563-2565 ซึง่ งานทังหมด
้
เป็ นงานภาคเอกชนประเภทอาคารสูงที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับกีฬาโอลิมปิ กเลย ฝ่ ายวิจยั คาดว่าปี 2563
MCS จะมีกําไรเติบโต 19%YoY อยู่ที่ 722 ล้ านบาท และกําไรจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 831 ล้ านบาท ในปี 2564 โดย
ราคาหุ้นทีป่ รั บตัวลดลงแรงเมื่อวาน ทําให้ ปัจจุบัน MCS ซือ้ ขายบน PER 4.13 เท่ า และให้
Dividend Yield สูงถึง 12.94% ฝ่ ายวิจัยประเมิน Fair Value ที่ PER 6.9x อ้ างอิงค่ าเฉลี่ย 10 ปี
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ย้ อนหลัง ครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ น้ําท่ วมใหญ่ และรั ฐประหาร จะได้ FV ปี 2563 อยู่ท่ี 10 บาท และ
ยังมี Upside ส่ วนเพิม่ จากแผนลดทุนจดทะเบียนลง 23 ล้ านบาทหุ้น คิดเป็ น 5% จากจํานวนหุ้น
ทั้งหมด ถือเป็ นหุ้นทีม่ ีความน่ าสนใจลงทุนอย่ างมาก

ตลาดหุ้นไทยยังฟื้นตัวน้อย เมื่อเทียบกับตลาดอื่นทั่วโลก
ในช่วง 1 – 2 วัน ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทัว่ โลกเริ่ มฟื น้ ตัวกลับขึ ้นมาบ้ าง หลังปรับฐานลงมาแรง โดยเฉพาะ
ตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ ว เช่น ดัชนี Dow Jones ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 1530 จุด หรือ 8% ในช่วง 2 วันทีผ่ ่าน
มา ส่งผลให้ มีผลตอบแทน – 27.4%ytd (สูงกว่าจุดตํ่าสุดถึง 8.8%) ส่วนตลาดหุ้นเกิดใหม่ยงั ฟื น้ ตัวได้ ไม่
มากนัก รวมถึงตลาดหุ้นไทยที่ให้ ผลตอบแทน – 34.6%ytd (สูงกว่าจุดตํ่าสุดเพียง 4% เท่านัน)
้ เนื่องจาก นัก
ลงทุนยังกังวลต่อการเพิ่มขึ ้นของผู้ติดเชื ้อ COVID-19 รวมถึงยังไม่เห็นรายละเอียดที่ชดั เจนของ พรก.
ฉุกเฉินกดดันอยู่
การเปรี ยบเทียบผลตอบแทนYTD กับ Low ตัง้ แต่ ต้นปี ของหุ้น EM และ DM

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ประเด็นดังกล่ าวส่ งผลให้ มีห้ นุ ไทยพืน้ ฐานแข็งแกร่ งทีป่ รั บฐานลงมาแรงกว่ าปั จจัยพืน้ ฐานมาก
เช่ น MCS, BAM, GULF จึงแนะนําทยอยเข้ าสะสมสําหรั บนักลงทุนทีร่ ั บความผันผวนหรื อความ
เสี่ยงได้ มาก รวมถึงยังมีห้ นุ ทีน่ ่ าสะสม คือ หุ้นทีม่ ีพนื้ ฐานแข็งแกร่ ง ผันผวนน้ อย อย่ าง CPF,
CPALL และ INTUCH
Valuation หุ้นเด่ น 2 กลุ่มที่ฝ่ายวิจยั ชื่นชอบ
Last Price
Company Recommendation
FairValue Upside PER20F Div Yield 20F (%)
(24/03/2020)
หุ้นปรับฐานแรงกว่า ปัจจัยพื้นฐาน
BAM

BUY

17.50

31.00

77.1%

11.54

5.20

MCS

BUY

5.95

10.00

68.1%

4.12

12.90

GULF

BUY

142.00

162.00

14.1%

63.31

1.03

หุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งผันผวนน้อย
INTUCH

BUY

45.75

82.50

80.3%

12.19

5.66

CPF

BUY

22.50

40.00

77.8%

8.62

3.56

CPALL

BUY

59.00

80.00

35.6%

21.06

2.39
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SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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