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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผลการประชุม กนง. ที่ปรับลด GDP Growth ปี 2563 ลงไปที่ -5.3% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
น่าจะสร้างแรงกดดันต่อ SET Index วันนี้ พร้อมกันนี้ฝ่ายวิจัยมีข้อสรุปในเรื่องประมาณการ EPS
บริษัทจดทะเบียน โดยปรับลดลงมาอยู่ที่ 72.62 บาทต่อหุ้น ลดลง 24.1% YoY กําหนดเป้าหมาย SET
Index ด้วย Market Earning Yield Gap 5% ได้ที่ 1264 จุด วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต Top Picks
เลือก MCS (FV@B 10) และ GULF (FV@B 162)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวันตามตลาดหุ้นในภูมิภาคเป็ นวันที่ 2 จากการซึบซับข่าวเรื่ อง
มาตรการกระตุ้นของ FED ที่ประกาศทํา QE ไม่จํากัดวงเงินและ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ จึงทํา
ให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1,080.03 จุด เพิ่มขึ ้น 46.19 จุด หรื อ +4.47% โดยมีมลู ค่าการ
ซื ้อขาย 7.49 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(+7.76%)
PTTEP(+11.81%) GULF(+3.17%) TOP(+7.96%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น CPALL(+0.42%) CRC(+14.76%)
HMPRO(+13.37%) และกลุม่ ขนส่งอย่าง อาทิ AOT(+4.69%) BEM(+8.21%) BTS(+4.24%) รวมถึงหุ้น
ขนาดใหญ่อย่างเช่น ADVANC(+4.12%) SCC(+8.30%) และ CPN(+14.60%) เป็ นต้ น
ประเด็นที่ดรู ้ อนแรงที่สดุ ในวันนี ้น่าจะเป็ นผลการประชุม กนง. ที่มกี ารปรับลดคาดการณ์ GDP Growth จาก
เดิมที่คาดว่าปี 2563 จะเติบโต 2.8% มาเป็ น -5.3% ซึง่ ถือเป็ นมุมมองเชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่รุนแรง
ที่สดุ ในบรรดาสํานักวิจยั ต่างๆ ที่ได้ มีการจัดทําไว้ (ASPS คาดการณ์ -1.4%) ทังนี
้ ้อยูบ่ นสมมติฐานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญคือ การค้ าระหว่างประเทศที่หดตัวลง โดยสมมุติฐานใหม่คาด การส่งออก และการ
นําเข้ า อยู่ที่ -8.8% และ 16% ตามลําดับ เทียบกับประมาณการเดิมที่คาด การส่งออก และ นําเข้ า -0.5%
และ +1.4% ตามลําดับ อีกส่วนหนึง่ ที่เป็ นแรงกดดันสําคัญต่อตัวเลข GDP ได้ แก่ สมมุติฐานในเรื่ องการ
บริ โภคภาคครัวเรื อน ที่ปรับลดจากเดิมเติบโต 3% เป็ น -1.5% ส่วนสมมุติฐานที่เหลือก็ล้วนมีการปรับตัว
ลดลง อย่างไรก็ตามอีกเรื่ องหนึง่ ทื่ผิดจากความคาดหวัง คือนโยบายดอกเบี่ย โดยที่ กนง. ยังคงอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ตามเดิมที่ 0.75% ซึง่ อาจดูไม่สอดคล้ องกับมุมมองทางเศรษฐกิจดังกล่าวมาข้ างต้ น
สําหรับมุมมองของฝ่ ายวิจยั ASPS ยังคงประมาณการตัวเลข GDP Growth ไว้ ที่ -1.4% ตามเดิมไปก่อน
โดยจะขอพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจในงวด 1Q63 ทีจ่ ะประกาศออมาก่อน ส่วนแนวโน้ มทิศทางดอกเบี ้ย ก็
ยังคงมุมมองว่าจะมีการปรับลดลงได้ อีก 1 ครัง้ ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2563 ส่วนตัวเลขที่ฝ่ายวิจยั มี
ความชัดเจนขึ ้นมาในวันนี ้ คือผลการปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นรอบที่ 3 ของปี นี ้ โดย
หลังการปรับปรุงทังหมดแล้
้
ว คาดว่ากําไรสุทธิปี 2563 ของบริ ษัทจดทะเบียนจะลดลงมาอยู่ที่ 7.81 แสน
ล้ านบาท ลดลง 21.6% YoY ส่วน EPS อยู่ที่ 72.62 บาท/หุ้น ลดลง 24.1% YoY ส่วนเป้าหมาย SET Index
กําหนดด้ วย Market Earning Yield Gap ที่ระดับ 5% เท่ากับช่วงที่ผา่ นมา ซึง่ จะให้ คา่ PER ที่ 17.4 เท่า
คํานวนออกมาเป็ นเป้าหมาย SET Index ที่ 1264 จุด สําหรับ SET Index วันนี ้น่าจะผันผวนในทิศทางลดลง
พอร์ ตการลงทุนจําลอง ไม่มีการปรับเปลีย่ น ส่วน Top Pick ยังเลือก MCS และ GULF
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COVID-19 ยังเห็นผู้ติดเชื้อทั่วโลก เพิ่มขึ้น หนุนรัฐบาลหลายแห่งออกมาตรการกระตุ้น
ตลาดหุ้นโลกยังคงให้ นํ ้าหนักจํานวนผู้ติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ทัว่ โลก ล่าสุด เพิ่มขึ ้นอีก 46,070 ราย มา
อยู่ที่ 468,644 ราย โดยยังให้ นํ ้าหนักประเทศอื่นๆทัว่ โลกที่มิใช่จีน จํานวนผู้ติดเชื ้อยังสูง เช่น อิตาลี 74,386
ราย, สหรัฐ 65,797 ราย, สเปน 49,515 ราย, เยอรมนี 37,323 ราย เป็ นต้ น
สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยงั น่ากังวลข้ างต้ นทําให้ หลายประเทศเดินหน้ าใช้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากนโยบายการเงิน( Fed BOJ ECB เดินหน้ าอัดฉีด QE ) และเห็นหลายประเทศ
กลับมาเน้ นนโยบายการคลัง เช่น สหรัฐ ล่าสุดตลาดหุ้นตอบรับข่าวบวกจากการที่วฒ
ุ ิสภาอนุมตั ิเม็ดเงิน
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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
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กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐที่ได้ รับผลกระทบ COVID-19 วงเงินรวม 2 ล้ านล้ านเหรี ยญ หลักๆ คือ 1.)อัดฉีดเงิน
ให้ กบั ผู้ใหญ่ 1,200 เหรี ยญ/คน ขณะที่เด็กได้ 500 เหรี ยญ/คน 2.) เงินกู้ SME วงเงิน 3.67 แสนล้ าน
เหรี ยญ 3.) โรงพยาบาล 500 แห่งได้ รับการจัดสรรเงินรวม 1.50 แสนล้ านเหรี ยญ 4.)กองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจขนาดใหญ่วงเงิน 5 แสนล้ านเหรี ยญ และ ล่าสุดกําลังอยู่ระหว่างพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
ซึง่ คาดว่าจะได้ รับความเห็นชอบในเร็วๆนี ้
สอดคล้ องกับทางยุโรปที่มีมาตการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกัน โดยวานนี ้ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีอนุมตั ิ
มาตการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.1 ล้ านล้ านยูโร (ประมาณ 1.2 ล้ านล้ านเหรี ยญ) ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการ
ให้ เงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่า และช่วยเหลือธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบ รวมถึงสนับสนุนงบด้ านสาธารณสุขเพิ่มเติม

ธปท. หั่น GDP Growth ไทย ปี 2563 หดตัว 5.3% แต่ยังคงดอกเบี้ยฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 เป็ น-5.3%yoy ถือเป็ นระดับ
ตํ่าสุดตังแต่
้ วิกฤตต้ มยํากุ้งปี 2540 ที่เศรษฐกิจไทยเคย -7.6%(ดังรูป)
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรายปี นับตัง้ แต่ ปี 2531- 2563F
%yoy
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ทีม่ า : Bloomberg, ASPS

หลักๆ ธปท. มีความกังวลจากผลกระทบ COVID-19 เห็นได้ จากปรับลดสมมติฐานสําคัญ คือ
 การส่งออกคาดลดเหลือ -8.8% จากเดิมคาดคาด -0.5% และการนําเข้ าคาด -15% จากเดิมคาด
ขยายตัว 1.4%
 การบริ โภคครัวเรื อน คาดพลิกกลับมา -1.5% จากเดิมคาดขยายตัว 3%
 การลงทุนเอกชน คาด -4.3% จากเดิมคาดขยายตัว 3.4%
 การลงทุนภาครัฐยังคาดขยายตัว 5.8% จากเดิม 6.3%
เมื่อเทียบกับประมาณการ ที่ ASPS คาด GDP Growth ปี 2563 หดตัว 1.4%yoy หลักๆมีความแตกต่าง
จากสมติฐานหลายตัวที่ ASPS คาดตํ่ากว่า คือ การส่งออกคาด -5.5%, การนําเข้ า คาด -6%, การบริ โภค
ครัวเรื อนคาด -1.3% และการลงทุนเอกชนคาด -2.5% ขณะที่สมมติฐานอื่นๆคาดใกล้ เคียงกัน ดังตาราง)
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สมมติฐานคาดการณ์ GDP Growth ปี 2563
2560 2561 2562

ASPS

ธปท.

2563F

2563F

(รอบ มี.ค.) รอบ ก.พ.

รอบ มี. ค. รอบ ธ.ค.62

GDP Growth%(CVM)
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การนํ าเข้ า M(ดอลลาร์ )
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อัตราแลกเปลี่ยน(บาท/ดอลลาร์ )
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ราคานํ า้ มันดิบ(เหรี ยญ/บาร์ เรล)
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ทีม่ า : ASPS

อย่างไรก็ตามแม้ ธปท.จะหัน่ คาดการณ์ GDP ไทยเป็ นหดตัวแรงว5.3% แต่ที่ประชุม กนง.กลับมีมติ 4 ต่อ 2
ให้ คงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ 0.75% ผิดกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงอีก 0.25% (ปี นี ้ กนง.ลดอัตราดอกเบี ้ย
ไปแล้ ว 2 ครัง้ ๆละ 0.25%)
อย่างไรก็ตาม ASPS มองว่าในอนาคตหากแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยชะลอมากกว่าคาด เชื่อว่า กนง. จะ
สามารถลดดอกเบี ้ยได้ อีกอย่างน้ อย 1 ครัง้ หรื อลงได้ อีก 0.25% พิจารณาจาก Net Interest Rate หรื ออัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายหักลบเงินเฟ้อ ยังมีสว่ นต่างเป็ นบวก ประกอบกับในการประชุมครัง้ นี ้ กนง. ยังไม่ได้ ปิด
โอกาสการลดดอกเบี ้ยลงอีกในอนาคต กล่าวคือ กนง. ระบุในรายงานการประชุมว่า”คณะกรรมการฯพร้ อม
ใช้ เครื่ องมือเชิงนโยบายเพิ่มเติม” ซึง่ การคงดอกเบี ้ยทําให้ 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

ติดตาม มาตรการควบคุมตามพ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะกระทบกิจกรรมเศรษฐกิจไทย
ขณะที่ในส่วนของไทย หลังจากที่ภาครัฐเน้ นออกมาตการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 แล้ ว (ดูเพิม่ ใน
Market Talk ฉบับวันที่ 25 มี.ค. 2563) ล่าสุด ได้ ออกมาตรการควบคุมการระบาดเพิ่มเติม ผ่านการประกาศ
การบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน (พ.ร.ก ฉุกเฉิน) ซึง่ จะมีมาตรการที่เข้ มงวดขึ ้น ดังนี ้
o
o
o
o
o
o

ปิ ดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดทัว่ ประเทศ
ปิ ดช่องทางเข้ าประเทศ (ยกเว้ นกรณีจําเป็ น)
ห้ ามกักตุนสินค้ าที่จําเป็ นต่อชีวิตประจําวัน
ห้ ามชุมนุม หรื อทํากิจกรรมในสถานที่แออัด,
ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นกลุม่ เสีย่ ง (ผู้สงู อายุ, ผู้มโี รคประจําตัว, เด็กเล็ก) อยู่ในที่พกั
ควรงดหรื อชะลอการเดินทางข้ ามจังหวัด

ทังนี
้ ้ ASPS คาดว่ามาตรการข้ างต้ นจะสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ แต่อาจส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลง ซึง่ อาจเป็ น Downside ต่อเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป และยังต้ อง
ติดตามรายละเอียดจากทางการต่อไป
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มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เป็น Sentiment ลบต่อกลุ่มเช่าซื้อ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีข่ ยายวงกว้ างและส่งผลกระทบต่อลูกหนี ้มากขึ ้น ทาง
ธปท. จึงมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี ้ที่ยงั ไม่เป็ น NPL มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ งวดการชําระเงินในวันที่ 1 เม.ย.
63 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ทีม่ า : ธปท.

จากการสอบถามไปยังบริ ษัทที่ได้ รับผลกระทบ พบว่าการพักชําระหนี ้ให้ ลกู ค้ าตามมาตรการดังกล่าว จะไม่
กระทบต่อการรับรู้รายได้ ของบริ ษัทในกลุม่ เช่าซื ้ออย่างมีนยั ฯ เนื่องจากการรับรู้รายได้ เป็ นแบบเกณฑ์คง
ค้ างที่สามารถรับรู้รายได้ ด้วยการนําอัตราดอกเบี ้ยทีค่ าดว่าจะได้ รับไปคูณกับพอร์ ตลูกหนี ้คงค้ าง อย่างไรก็
ตามคาดว่าจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับที่บริ ษัทฯ จะได้ รับน้ อยลงจากการพักชําระหนี ้ ซึง่ อาจกระทบ
ต่อสภาพคล่องของบางบริ ษัทฯ ทีม่ ีฐานเงินทุนตํ่าได้
้ ารองหนี ้
ทังนี
้ ้การพักชําระหนี ้ดังกล่าว บริ ษัทฯ แจ้ งว่า ทาง ธปท. ได้ มีมาตรการช่วยเหลือทีช่ ่วยลดการตังสํ
แก่บริ ษัทฯ ที่พกั ชําระหนี ้ให้ แก่ลกู ค้ า โดยคาดว่าจะทําให้ credit cost ไม่เร่งตัวสูงขึ ้นในช่วงเวลาที่ให้ การ
ช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากจบระยะเวลาช่วยเหลือ credit cost และ NPL ของบริ ษัทฯ น่าจะ
กลับเข้ าสูร่ ะดับปกติตามการผ่อนชําระของลูกค้ า
สําหรับกระแสข่าวเรื่ องการลดเพดานดอกเบี ้ยสินเชื่อบุคคลเหลือ 23 % จะกระทบต่อ yield ของบริ ษัทใน
กลุม่ อาทิ MTC SAWAD AEONTS บางส่วน เนื่องจาก MTC มีอตั ราดอกเบี ้ยทีเ่ รี ยดเก็บจากลูกค้ าไม่เกิน
23% และ SAWAD มี BFIT ช่วยในการปล่อยสินเชื ้อ High Yield ขณะที่ความต้ องการสินเชื่อทีเ่ พิ่มสูงใน
ภาวะวิกฤติ และภาระดอกเบี ้ยจ่ายที่ลดลงตามอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย ทําให้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะช่วยบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ถือเป็ น sentiment เชิงลบ และ down side risk ต่อประมาณการกําไรสุทธิ
ปี 2563 ของบริษัทในกลุม่ เช่าซื ้อ ซึง่ ฝ่ ายวิจยั อยู่ในช่วงทบทวนประมาณการกําไร จึงแนะนําให้ หลีกเลี่ยง
การลงทุนในหุ้นกลุม่ ดังกล่าวไปก่อนจนกว่าจะเห็น แนวทางในการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนของบริ ษัทฯ

ฝ่ายวิจัยฯประเมินเป้าหมายดัชนีปี 2563 ที่ 1264 จุด
ตลาดหุ้นโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยถูกหลายปั จจัยกดดัน โดยเฉพาะการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผล
ให้ ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื ้อ เช่น ปิ ดสถานที่พบปะคนเป็ นจํานวนมากเป็ นเวลา
22 วัน รวมถึงมีการออก พรก. ฉุกเฉิน ส่งผลให้ กิจกรรมทางธุรกิจหยุดฉะงักชัว่ ขณะ กดดันต่อประมาณ
การณ์กําไรบริ ษัทจดทะเบียน ให้ ลดลง ทําให้ ฝ่ายวิจยั ขออนุญาติปรับประมาณการเป็ นครัง้ ที่ 3 ในปี นี ้
เพื่อที่จะสะท้ อนภาพรวมตลาดที่เกิดขึ ้น ณ ปั จจุบนั มากที่สดุ รายละอียดดังภาพทางด้ านล่าง
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เปรี ยบเทียบ EPS 63F ของฝ่ ายวิจยั ฯ ,Bloomberg กับ SET Index

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

โดยล่าสุดประเมินกําไรบริ ษัทจดทะเบียนปี 2563 อยู่ที่ 7.81 แสนล้ านบาท (ลดลง 21.6% yoy) ส่วนEPS
อยู่ที่ 72.62 บาท/หุ้น (ลดลง 24.1% yoy) หลักเป็ นการปรับลดใน 4 กลุม่ หลัก คือ พลังงานและปิ โตรฯ, กลุม่
ธ.พ. กลุม่ ขนส่งทางอากาศและโรงแรม และกลุม่ สื่อสาร
เหตุผล 1 กลุ่มหลักที่ถกู ปรับลดประมาณการกําไร 2563 มากที่สุด

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

และหากพิจารณา Valuation ของ SET Index ณ ปั จจุบนั 1080.03 จุด โดยพิจารณาผ่าน Market Earning
Yield Gap โดยกําหนด Bond Yield 1 ปี เท่ากับดอกเบี ้ยนโยบาย ณ ปั จจุบนั ที่ 0.75% จะได้ Market
Earning Yield Gap เกือบ 6% ถือว่าสูงมาก
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Market Earning Yield Gap ของ SET Index

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

และหากคํานวณเป้าหมายของดัชนี โดยอิงจาก Market Earning Yield Gap แบบอนุรักษ์ นิยมที่ 5% (สูง
กว่าค่าเฉลี่ยที่ 4.05%) และ Bond Yield 1 ปี เท่ากับดอกเบี ้ยนโยบาย ณ ปั จจุบนั ที่ 0.75% จะได้ PER63F
ที่เหมาะสม 17.4 เท่า และเป้าหายดัชนีปี 2563 อยู่ที่ 1264 จุด (มี Upside เมื่อเทียบกับดัชนีปัจจบันที่ 17%)
เปรี ยบเทียบ Market Earning Yield Gap ระดับต่ างๆ
Market Earning
New Target
PER
Percentile
Yield Gap
SET Index
8.99%

10.3

746

100.0%

8.50%

10.8

785

98.9%

8.00%

11.4

830

98.5%

7.50%

12.1

880

97.9%

7.00%

12.9

937

96.6%

6.50%

13.8

1002

93.7%

6.00%

14.8

1076

88.4%

5.97%

14.9

1081

87.9%

5.50%

16.0

1162

85.5%

5.00%

17.4

1264

82.8%

4.50%

19.0

1383

74.9%

4.05%

20.8

1513

50.0%

*Bond Yield 1 ปี อยู่ที่ 0.75%

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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