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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

การปรับตัวขึ้นแรงของ SET Index วานนี้ อาจนํามาซึ่งแรงขายทํากําไรในระยะสั้น โดยหลังจากนี้จะเป็น
ช่วงที่ต้องรอผลของการดําเนินการตามมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ประกาศออกมา ซึ่งต้องใช้เวลา
ฝ่ายวิจัยยังคงเป้าหมาย SET Index ไว้ที่ 1264 จุด สําหรับปี 2563 วันนี้แนะนําปรับพอร์ตโดยขายทํา
กําไร GULF และนําเม็ดเงินไปลงทุน TFG และ INTUCH ส่วน Top Picks เลือก TFG (FV@B 4.80),
INTUCH (FV@B 82.50) และ CENTEL (FV@B 21)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นตลอดวัน จากประเด็นจํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ที่เพิม่ ขึ ้นในอัตราชะลอลง
ในหลายประเทศ ทัง้ สหรัฐฯ และไทย รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้ รับผลกระทบ COVID-19 จากภาครัฐฯ
1.68 ล้ านล้ านบาท(หรื อคิดเป็ น 10%ของ GDP) จึงทําให้ ตลาดปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1,214.95 จุด
เพิ่มขึ ้น 76.11 จุด หรื อ +6.68% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 9.89 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ
กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(+7.75%) PTTEP(+9.81%) GULF(+9.09%) GPSC(+14.04%) กลุม่ ขนส่งเช่น
AOT(+15.00%) BTS(+14.77%) BEM(+8.55%) และกลุม่ ค้ าปลีกอย่าง อาทิ CPALL(+2.88%)
CRC(+14.41%) HMPRO(+12.96%) BJC(+7.19%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น CPN(+12.35%)
SCB(+9.26%) และ SCC(+5.11%) เป็ นต้ น
SET Index วานนี ้ปรับตัวขึ ้นแรง ตอบรับมาตรการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19
ทังนี
้ ้โดยภาพรวของมาตรการชุดนี ้มีขนาดของเม็ดเงินที่ใช้ ใหญ่สดุ เป็ นประวัติการณ์ที่ราว 2 ล้ านล้ านบาท
และเป็ นมาตรการที่ครอบคลุมทังทางด้
้
านภาคเศรษฐกิจที่แท้ จริ ง (Real Sector) และภาคการเงิน แต่
อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจยั เห็นการการดีดตัวกลับดังกล่าวของ SET Index เป็ นการปรับตัวขึ ้นที่แรงเกินไป และ
อาจนํามาซึง่ แรงขายทํากําไรระยะสัน้
เหตุเพราะ มาตรการดังกล่าวยังต้ องผ่านกระบวนการอีกมาก
พอสมควรกว่าที่จะเห็นเม็ดเงินไหลเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ อีกทัง้ ยังมีผลข้ างเคียงจากการออก
มาตรการดังกล่าวที่ต้องแบกรับ เช่นเรื่ องของวินยั ทางการคลัง โดยหลังจากการก่อหนี ้เพื่อนําเงินมาใช้ ตาม
มาตรการดังกล่าว จะทําให้ อตั ราส่วนหนี ้สาธารณะต่อ GDP ปรับเข้ าใกล้ 60% ซึง่ เท่ากับว่าช่องว่างทีห่ าก
จําเป็ นต้ องใช้ การก่อหนี ้ในอนาคตจะเหลือน้ อยลง อีกส่วนหนึง่ เป็ นเรื่ องของปริ มาณเงินในระบบที่เพิ่มมาก
ขึ ้น อาจส่งผลทําให้ เงินบาทอ่อนค่า ต่อ ซึง่ เป็ นการเพิ่มความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น สําหรับนักลงทุน
ต่างชาติ และอาจทําให้ Fund Flow ต่างชาติยงั ไม่ไหลเข้ าตลาดหุ้นไทย อีกประเด็นหนึง่ ที่น่าสนใจในวันนี ้
เป็ นเรื่ องการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือน มี.ค.2563 ซึง่ ติดลบ 0.54% ซึง่ ภายใต้ สถานการณ์เงินเฟ้อ
ดังกล่าว อาจเป็ นการเปิ ดช่องให้ กนง. สามารถพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงในอนาคตได้ ซึง่
หากเกิดขึ ้นก็จะเป็ นผลดีตอ่ SET Index เนื่องจากทําให้ Market Earning Yield Ga[ ขยายกว้ างขึ ้น ซึง่ หาก
คงเป้าหมาย Yield Gap ไว้ เท่าเดิมก็น่าจะมีผลทําให้ คา่ PER สามารถปรับขึ ้นไปสูงขึ ้นได้ โดยทุกๆ อัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบาย 0.25% ที่ปรับลดลง จะทําให้ คา่ PER สูงขึ ้น 0.7-0.8 เท่า กลยุทธ์การลงทุน วันนี ้ แนะนํา
ปรับพอร์ ตโดย ขายทํากําไร GULF นํ ้าหนัก 10% และนําเงินเข้ าลงทุนใน TFG และ INUCH อย่างละ 5%
หุ้น Top Picks เลือก TFG, INTUCH และ CENTEL

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,214.95
76.11
98,955

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
507.18
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
1,693.28
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
3,743.37
นักลงทุนรายย่อย
-5,943.83
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COVID-19 ไทย ตัวเลขยังเพิ่มน้อย แต่รัฐยังคุมเค้มการควบคุมโรค
สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกรวมเพิ่มขึ ้นอีก 78,306 ราย ส่งผลให้ จํานวนผู้
ติดเชื ้อทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,426,109 ราย โดยจํานวนผู้ติดเชื ้อในบางประเทศเพิ่มขึ ้นในอัตราที่น้อยลง เช่น
สหรัฐมีผ้ ตู ิดเชื ้อ 396,223 ราย (เพิ่มขึ ้น 8%), สเปนมีผ้ ตู ิดเชื ้อ 141,942 ราย (เพิ่มขึ ้น 4%), อิตาลีมีผ้ ตู ิด
เชื ้อ 135,586 ราย (เพิ่มขึ ้น 2%), เยอรมนีมีผ้ ตู ิดเชื ้อ 107,663 ราย (เพิ่มขึ ้น 4%) เป็ นต้ น และที่สําคัญ คือ
ในจีน จํานวนผู้ติดเชื ้อมีแนวโน้ มทรงตัว โดยจํานวนผู้ติดเชื ้อล่าสุด ทรงตัว 82,718 ราย ทําให้ สถานการณ์
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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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ในจีนเริ่ มคลี่คลาย ส่งผลให้ หลายส่วนจีนเริ่ มกลับมาดําเนินการตามปกติกนั มากขึ ้นเห็นได้ จากผลสํารวจ
ของ Bloomberg ที่พบว่ามีจีนการกลับมาทํางานเป็ นปกติแล้ วราว 90-95%
ขณะที่ไทย มีผ้ ตู ิดเชื ้อเพิ่มขึ ้นอีก 38 ราย ส่งผลให้ ปัจจุบนั ไทยมีผ้ ตู ิดเชื ้อ COVID-19 รวม 2,258 ราย
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ จํานวนผู้ติดเชื ้อของไทยจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก (ช่วงปลายเดือน มี.ค. ผู้ติดเชื ้อ
เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ วันละ 120 ราย) แต่มาตรการต่างๆยังคงมีความเข้ มข้ นสูง เช่น มาตรการควบคุมการแพร่
ระบาด ได้ แก่ การห้ ามออกนอกเคหะสถาน (Curfew), การเลื่อนเวลาปิ ดสนามบินไปจนถึงวันที่ 18 เม.ย.
2563 (เดิมกําหนดถึง 6 เม.ย. 2563), การเลื่อนเปิ ดเทอมของสถานศึกษาเป็ นวันที่ 1 ก.ค. 2563 (เดิมเปิ ด
เทอมวันที่ 16 พ.ค. 2563) เป็ นต้ น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ขยายจํานวนผู้ได้ รับเงินชดเชย
5,000 บาท จาก 3 ล้ านคน เป็ น 9 ล้ านคน และขยายช่วงวลารับเงินจาก 3 เดือน เป็ น 6 เดือน เป็ นต้ น ซึง่
มาตรการต่างๆดูเหมือนจะไม่สอดคล้ อง (Divergence) กับจํานวนผู้ติดเชื ้อของไทย แสดงถึงความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ในระยะข้ างหน้ า

มาตรการฟื้นฟู 1.9 ล้านล้านบาท แต่ต้องแบกภาระในระยาว
ที่ประชุม ครม. อนุมตั ิมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 วงเงินรวมราว 1.9 ล้ านล้ านบาท หรื อราว
10%ของ GDP ตามที่นําเสนอ Market talk ฉบับวานนี ้ แต่มีความชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มขึ ้นหลักๆ
1. พ.ร.ก. กู้เงิน วงเงิน 1 ล้ านล้ านบาท (52.6% ของวงเงินรวม 1.9 ล้ านล้ านบาท) จะมีผลบังคับใช้
ภายใน เม.ย. 2563 คาดจะเริ่ มจัดหาเงินทุนในเดือน พ.ค. 2563 หลักๆ การจัดเงินรัฐกําลัง
พิจารณาจะมาจากการกู้เงินจากสถาบันในประเทศเป็ นหลัก, ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ
หากจะกู้ตา่ งประเทศ คาดจะมาจากธนาคารพัฒนาเอเซีย(ADB) มิใช่ IMF โดยเม็ดเงินที่ใช้
แบ่งเป็ น
 วงเงิน 6 แสนล้ านบาท หลักๆมุง่ ไปที่ดแู ลสาธารณสุข, เยียวยาประชาชน อาทิ
มาตรการแจกเงิน 5 พันบาท/คน รวม 9 ล้ านคน โดยขยายระยะเวลา 6 เดือน จากเดิม
3 เดือน และมาตรการเยียวยาเกษตรกร
 วงเงิน 4 แสนล้ านบาท ครอบคลุมโครงการดูแลเศรษฐกิจในพื ้นที่ชมุ ชน และสนับสนุน
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในระดับพื ้นที่
2. พ.ร.ก. ให้ อํานาจ ธปท. ออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ SMEs วงเงิน 5 แสนล้ านบาท (26.3%
ของวงเงินรวม 1.9 ล้ านล้ านบาท) เงินทุนไม่ได้ มาจากการกู้ แต่นําเงินที่มีในระบบเศรษฐกิจมาใช้
 สินเชื่อใหม่ 5 แสนล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย 2% สําหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน
500 ล้ านบาท
 ให้ ธนาคารพาณิชย์ และ (Specialized Financial Institutions : SFIs) อาทิ ธนาคาร
ออมสิน, ธอส., EXIM, ธกส. พักชําระหนี ้ทังเงิ
้ นต้ น และดอกเบี ้ย 6 เดือน ให้ SMEs ที่
มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้ านบาท
 ปรับลดอัตรานําส่งเงินสมทบกองทุนฟื น้ ฟูฯ (FIDF) จากเดิม 0.46% เหลือ 0.23% ของ
ฐานเงินฝาก เป็ นระยะเวลา 2 ปี
3. ออก พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพภาคการเงินวงเงิน 4 แสนล้ านบาท (21.1% ของวงเงินรวม 1.9 ล้ าน
ล้ านบาท) ด้ วยการตังกองทุ
้
นรวม Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund (BSF) และ
ให้ ธปท. ซื ้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว
4. ปรับ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 คือ ตัดลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆมา
เติมในงบกลาง คาดจะมีวงเงินราว 8 หมื่นล้ านบาท - 1แสนล้ านบาท คาดว่าจะนํามาใช้ ต้น
เดือน มิ.ย. 2563
และยังมีมาตรการอื่นอาทิ การยืดพักชําระหนี ้ SMEs ทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยออกอีก 6 เดือน และการปรับ
ลดเงิน FIDF Fee ที่เรียกเก็บจากสถาบันการเงิน เหลือ 0.23% จาก 0.46% เป็ นต้ น
(+) ASPS ประเมินว่าเม็ดเงินโดยรวมที่ออกมาถือว่ามากพอและครอบคลุมที่จะพยุงเศรษฐกิจไทยปี 2563
ไม่ให้ ติดลบไปมากกว่าดังที่นําเสนอในช่วงก่อนหน้ า อย่างไรก็ยงั ให้ นํ ้าหนัก Timeline ระยะเวลาการ
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พิจารณาการจัดหาเงินทุน 1.9 ล้ านล้ านบาทจะเป็ นไปตามที่วางไว้ หรื อไม่ โดย พรก. มิติ ้งผ่านรัฐสภา
ขณะที่การตัดลดงบประมาณ 10% จะต้ องเข้ าพิจารณาในสภา ในช่วงปลายเดือน 22 พ.ค. และจะมีผล
มิ.ย.
(-) อีกทางหนึง่ เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อ
1.ภาระหนีร้ ั ฐบาลในอนาคต หลักๆ คือ รัฐบาลการกู้ทําให้ ต้องแบกภาระหนี ้ในระยาว โดยเฉพาะหนี ้
สาธารณะต่อ GDP โดยปั จจุบนั อยู่ที่ 6.9 ล้ านล้ านบาท หรือ 42% /GDP (หากรัฐมีการกู้เงินเต็ม 100%
รัฐคาดทําให้ หนี ้สาธารณะ/ GDP ปรับขึ ้นมาอยู่ 57% ใกล้ กบั เพดานหนี ้ตามกฎหมายที่ตงไว้
ั ้ ไม่เกิน 60%
ล่าสุด กระทรวงการคลัง จะขอขยายเพดานหนี ้ชัว่ คราวเกิน 60%)
ASPS คาดว่าจะทําให้ ในอนาคต รัฐบาลอาจจะเผชิญข้ อจํากัดจากเพดานหนี ้ (Debt Ceiling) ดังกล่าว
รวมถึง ต้ นทุนจากอัตราต่อดอกเบี ้ยในการกู้เงิน ซึง่ จะมีผลต่อฐานะการคลัง และการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี
2564 เป็ นต้ นไป และน่าจะมีผลต่ออันดับ Credit rating ของไทย ล่าสุด เดือน มี.ค. สถาบันจัดอันดเครดิต
เรทติ ้ง Fitch ปรับลดมุมมองเครดิจตไทยลงมาอยู่ที่ Stable จากเดิม Positive และคงอันดับเครดิตเรท
ติ ้ง BBB+
2.) เงินบาท จากความกังวลดังกล่า วคาดจะทําให้ เงินบาทมีแนวโน้ มอ่อนค่าในอนาคตอีก ล่าสุดอยู่ที่
้ ต้นปี ซึง่ จะมีผลอุปสรรค ทําให้ Fund Flow ชะลอการไหลเข้ าใน
32.8 บาท อ่อนค่าราว 9.57%นับตังแต่
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เงินเฟ้อ มี.ค. ติดลบ เปิดโอกาส กนง. ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. 2563 หดตัว 0.54%yoy แตะระดับตํ่าสุดในรอบ 2 ปี 9
เดือน จากราคาสินค้ ากลุม่ พลังงานหดตัวแรง 11.14% ตามราคานํ ้ามันดิบโลกที่ลดลง (ราคานํ ้ามันดิบดูไบ
เดือน ก.พ. 2563 ลดลงเฉลีย่ 49%yoy) จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว ความต้ องการใช้ นํ ้ามันจึงลดลงตาม รวมถึงสงครามราคานํ ้ามันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซีย
ขณะที่ราคาสินค้ ากลุม่ อื่นๆแม้ ยงั เพิ่มขึ ้น แต่เพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลง เช่น ข้ าวและแป้งเพิ่มขึ ้น 7.68% (เดือน
ก.พ. 7.77%), เนื ้อสัตว์ 1.78% (เดือน ก.พ. 2.44%), เคหสถาน 0.09% (เดือน ก.พ. 0.22%) เป็ นต้ น โดยรวม
ทําให้ เงินเฟ้อ 3M63 ขยายตัวเฉลี่ย 0.41%
อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงข้ างต้ น ส่งผลให้ กระทรวงพาณิชย์ปรับลดประมาณอัตราเงินเฟ้อไทยปี 2563
เป็ น (-1%)-(-0.2%) หรื อเฉลีย่ -0.6% ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริง (Net Interest Rate) ซึง่ คํานวณจาก
อัตราดอกเบี ้ยลบอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.35% (อิงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ 0.75% และอัตราเงินเฟ้อ 0.6%) หนุนให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีโอกาสลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 1 ครัง้ ในปี นี ้
(ตามสมุติฐานของฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีก หากมีความจําเป็ น
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โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่ งผลกระทบต่ อ Vauation ของตลาดฯ 2 ส่ วน คือ
 ผลกระทบต่ อประมาณการกําไรกลุ่ม ธ.พ. (แต่ ฝ่ายวิจัยได้ รวมไว้ ในสมมุตฐิ านแล้ ว) โดย
ทุกๆ การปรับลดดอกเบี ้ยลงทุกๆ 0.25% จะส่งผลต่อประมาณการกําไรราว 5 พันล้ านบาท
อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจยั ฯได้ ปรับสมมุตฐิ านกําไรของกลุธ่ .พ.ฯในปี 2563 ลง โดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ย
นโยบายที่ 0.50% อยูแ่ ล้ ว จึงทําให้ ไม่กระทบต่อ EPS 63F ที่ 72.62 บาท/หุ้น
 การลดดอกเบี้ยนโยบายทําให้ Market Earning Yield gap ขยายกว้ างมากขึน้ โดยฝ่ ายวิจยั
ฯ ASPS ประเมินทุกๆการลดดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.25% จะส่งผลต่อค่า PER ประมาณ 0.8 เท่า
หรื อ ผลักดัน SET Index ราว 58 จุด จึงทําให้ เป้าหมายปลายปี 63 ของ SET Index ปรับขึ ้นจาก
1264 จุด กลายเป็ น 1322 จุด

ตลาดหุ้นฟื้นแรง แต่ทางข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่
มาตรการต่างๆ จัดเต็มเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จากปั ญหา COVID-19 ทังในส่
้ วนของมาตการทางการเงิน
ที่หลายๆ ประเทศลดดอกเบี ้ยจนอยู่ระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ พร้ อมอัดฉีด QE เข้ าสูร่ ะบบการเงิน
มากกว่าในอดีตที่ผ่านๆ มา (รายละเอียดในบทวิเคราะห์ Market Talk วันที่ 7 เม.ย. 63) นอกจากนี ้ยังมี
มาตรการทางการคลังที่ช่วยเยียวยาผลกระทบต่างๆ แบบจัดเต็ม (ตามหัวข้ อก่อนหน้ า) ซึง่ มาตราการต่างๆ
เหล่านี ้ช่วยหนุนให้ ตลาดหุ้นหลายๆประเทศ ฟื น้ ตัวขึ ้นมาเร็วและแรงในช่วงเวลาสันๆ
้
เปรี ยบเทียบผลตอบแทนตัง้ แต่ ต้นปี (YTD) ของตลาดหุ้น EM และ DM

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

อาทิ ตลาดหุ้นสหรัฐ (ดัชนี S&P500) ฟื น้ ขึ ้นมาเกือบครึ่งทางจากจุดตํ่าสุดในปี นี ้ที่ -32.2% เหลือ 17.7%ytd เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยเคยทําจุดตํ่าสุดที่ 969.08 จุด ณ วันที่ 13 มี.ค. 63 ลดลง -38.7% แล้ ว
ฟื น้ ตัวขึ ้นมาเร็วจนปั จจุบนั เหลือ -23.1%ytd เท่านัน้
อย่ างไรก็ตามการฟื้ นตัวขึน้ มาเร็วกว่ า 25% จากจุดตํา่ สุดของตลาดหุ้นไทยในปี นี้ ไม่ ว่าจะมาจาก
ความคาดหวังในมาตรการต่ างๆทีอ่ อกมา รวมถึงการเพิม่ สภาพคล่ อง อย่ างไรก็ตามยังมีความ
ขัดแย้ งระหว่ างมาตรการการป้องกัน COVID-19 ทีเ่ ข้ มงวดขึน้
กับตัวเลขผู้ตดิ เชื้อทีล่ ดลง
(Divergence) รวมถึงยังมีความเสี่ยงจากมาตรการกระตุ้นในอนาคตอาจลดลง หาก COVID-19
ลากยาว เนื่องจากจัดเต็มแล้ วในตอนนี้
่ ้ื นมาแรง รวมถึงความเสี่ยงข้ างหน้ ายังมี การเลือกหุ้นลงทุนต้ อง
กลยุทธ์ การลงทุน ตลาดหุ้นทีฟ
พิถพ
ี ถิ ันมากขึน้ แนะเลือกลงทุนในหุ้นพืน้ ฐานแข็งแกร่ ง แต่ กลับปรั บฐานลงมาแรงกว่ าตลาดมาก
Top Pick ยังชื่นชอบ CENTEL, INTUCH และเพิม่ TFG อีก 1 บริษัทในวันนี้ มีรายละเอียดพืน้ ฐาน
ดังนี้
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TFG (FV@B4.80) แนวโน้ มกําไรสุทธิปี 2563-64 จะเติบโต 21.8% yoy และ 9.4% yoy จากปั ญหาสุกร
ขาดแคลนในภูมิภาคเอเชีย จากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริ กาในสุกร โดยเฉพาะในประเทศจีนและ
เวียดนาม หนุนราคาสุกรในเวียดนามเฉลี่ยงวด 1Q63 อยู่ที่ 7.5 หมื่นดอง/กก. เพิ่มขึ ้นถึง 14.7% qoq และ
61.3% yoy ส่งผลให้ ธรุ กิจสุกรในเวียดนาม (2% ของรายได้ รวม) ฟื น้ ตัวชัดเจน เพราะฟาร์ มของ TFG ไม่ได้
รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว นอกจากนี ้ ธุรกิจสุกรในไทย (25% ของรายได้ รวม) ก็ได้ รับผลบวกจากการค้ า
ขายสุกรตามชายแดนมากขึ ้น หนุนราคาสุกรเฉลี่ยงวด 1Q63 อยู่ที่ 70 บาท/กก. เพิ่มขึ ้นถึง 19.4% qoq และ
0.4% yoy ขณะที่ธรุ กิจไก่ (57% ของรายได้ รวม) ก็ได้ ผลบวกจากตลาดส่งออกไก่ยงั เติบโตต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตลาดส่งออกไก่ไปจีน
กําหนด Fair value ปี 2563 เท่ากับ 4.80 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.13%) ราคาหุ้นมี Valuation น่าสนใจ
โดยมีคา่ PER ปี 2563 เพียง 10 เท่า และสามารถคาดหวัง Div Yield เฉลี่ยได้ ราว 4% ต่อปี (จ่ายปี ละ 2
ครัง้ )

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd
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