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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศเริ่มผ่อนคลาย ขณะที่แรงกดดันให้รัฐพิจารณาเพิ่ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีมากขึ้น เป็นไปได้ที่จะเห็นการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมบางประการ
ลง ซึ่งอาจเป็นผลดีกับผู้ประกอบการศูนย์การค้า แนะนําปรับพอร์ต โดยขายทํากําไร DIF, BGRIM และ
INTUCH และให้นําเงินลงทุนใน DOHOME และ SF หุ้น Top Picks เลือก DCC (FV@B 2.28),
DOHOME (FV@B 7.90) และ SF (FV@B 8)… สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ 😊
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในแดนบวกตลอดวันตามตลาดหุ้นในภูมิภาค จากการรายงานเรื่ องการ
แพร่ระบาด COVID-19 ในหลายประเทศ ซึง่ พบว่า จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นในอัตรชะลอลง จนทําให้ SET
Index ปิ ดในแดนบวกที่ระดับ 1,256.35 จุด เพิ่มขึ ้น 19.57 จุด หรื อ +1.58% มูลค่าการซื ้อขาย 7.64 หมืน่
ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ธ.พ.ได้ แก่ BBL(+6.88%) SCB(+3.60%) KBANK(+3.95%)
กลุม่ การแพทย์เช่น BDMS(+5.91%) BCH(+6.11%) BH(+6.87%)และกลุม่ อาหาร อาทิ CPF(+3.88%)
MINT(+9.95%) CBG(+1.74%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT(+0.90%) PTT(+0.70%) และ
BTS(+4.59%) เป็ นต้ น
ความเห็นต่างในเรื่ องคาดการณ์ GDP Growth ของไทยปี 2563 มีมากขึ ้น โดยล่าสุด IMF คาดว่าจะเห็นการ
ติดลบประมาณ 6% ขณะที่ S&P คาดว่าจะติดลบเพียง 2.5% เช่นเดียวกับหลายค่ายในประเทศที่มีความ
แตกต่างในเชิงตัวเลขคาดการณ์มาก ทังนี
้ ้ฝ่ ายวิจยั เห็นว่าข้ อแตกต่างของความเห็นสําคัญประการหนึง่
ได้ แก่ แรงหนุนทีม่ าจากมาตรการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มีมลู ค่าราว 2 ล้ านล้ านบาท ว่าจะมีสว่ นช่วย
บรรเทาการหดตัวของเศรษฐกิจได้ มากน้ อยเพียงใด ทังนี
้ ้ในความเห็นของฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าน่าจะมีสว่ นช่วย
อย่างมีนยั สําคัญ จึงคาดการณ์วา่ GDP Growth ปี 2563 น่าจะติดลบเพียง 1.4% ทังนี
้ ้ยังจะต้ องติดตาม
พัฒนาการของเหตุการณ์เฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเม็ดเงินลงสูร่ ะบบเศรษฐกิจตามมาตรการฟื น้ ฟู ว่า
จะทําได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด สําหรับ Fund Flow ที่จะเข้ ามาขับเคลือ่ น SET Index
ในช่วงเวลานี ้น่าจะมีเพียงเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนในประเทศ ซึง่ ด้ วยข้ อจํากัดอาจส่งผลทําให้ เห็นแรง
ขายทํากําไรออกมาเป็ นระยะๆ กลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลานี ้ ฝ่ ายวิจยั ให้ ความสําคํญกับ 2 มุมมอง โดย
มุมมองแรกที่ได้ นําเสนอออไปแล้ ว เป็ นการคัดกรองหุ้นที่เห็นว่าราคาปรับตัวลดลงไปมาก ขณะที่การดีดตัว
กลับยังเกิดขึ ้นน้ อยกว่าตลาดมาก อีกทังยั
้ งเป็ นหุ้นทีพ่ ื ้นฐานแข็งแรง และให้ Dividend Yield ที่น่าสนใจ ซึง่
ได้ นําเสนอหุ้น DCC, LH และ RS ส่วนอีกมุมมองหนึง่ เป็ นหุ้นที่ฝ่ายวิจยั เห็นว่าน่าจะได้ ประโยชน์หากเห็น
การผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศ เพราะจากการติดตาม
สถานการณ์ในปั จจุบนั เห็นว่าระดับความตึงเครี ยดในกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการที่ต้องหยุดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมีมากขึ ้น และอาจทําให้ เพิ่มโอกาสทีจ่ ะเห็นการผ่อนคลายมาตรการตามมาในระยะต่อไป ซึง่
ในเบื ้องต้ นฝ่ ายวิจยั ให้ ความสนใจกับหุ้นในกลุม่ ผู้ประกอบการ ศูนย์ฯการค้ า ซึง่ หากนําไปพิจารณา
ประกอบกับ รูปแบบการดีดตัวกลับของราคาหุ้นที่ยงั ไม่รุนแรงแล้ ว พบว่าหุ้นที่น่าสนใจได้ แก่ SF และ
DOHOME ดังนันในวั
้ นนี ้ ฝ่ ายวิจยั จึงแนะนําให้ ปรับพอร์ ต โดยการขายทํากําไรหุ้น 3 บริ ษัทได้ แก่ DIF,
BGRIM และ INTUCH ออกอย่างละ 5% ของพอร์ ตการลงทุนและให้ นําเงินไปลงทุนใน SF 5% และ
DOHOME 10% ส่วนหุ้น Top Picks เลือก DCC, DOHOME และ SF

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,256.35
19.57
76,434
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นักลงทุนต่างชาติ
-1,188.37
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
911.45
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
2,598.81
นักลงทุนรายย่อย
-2,321.90
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IMF ปรับลด GDP Growth โลก ปี 2563 เหลือ 3% และคาด +5.8% ปี 2564
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ปรับลด GDP Growth โลกปี 2563 ลงเป็ น -3%yoyจากเดิมรอบ ก.พ.
2563 คาด 3.2% และปี 2564 กลับมาขยายตัว 5.8% ภายใต้ สมมติฐานสําคัญคือ การระบาดของไวรัส
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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 จะคลี่คลายลงในช่วง 2Q63 และมาตรการควบคุมการระบาดต่างๆจะเริ่ มค่อยผ่อนคลายลง
รายละเอียดดังนี ้
คาดการณ์ การเติบโตเศรษฐกิจโลก

ทีม่ า : IMF รอบ เม.ย. 2563

ASPS ตังข้
้ อสังเกตุเห็นประเด็นสําคัญจากการรายงาน IMF ดังนี ้ คือ
 World GDP ปี 2563 ถือว่าติดลบมากที่สดุ นับตังแต่
้ (นับเป็ นการขยายตัวตํ่าที่สดุ ตังแต่
้ ปี 2473
ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครัง้ ใหญ่ (Great Depression) เหตุการณ์เศรษฐกิจตกตํา่ ภายหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 1
 ทุกประเทศ IMF ปรับลด GDP ปี 2563 ลงแรงเมื่อเทียบจากคาดการณ์รอบทีแ่ ล้ ว ก.พ. 63 และ
ประเทศทังหมดราว
้
73% GDP ปี 2563 GDP พลิกกลับมาติดลบ(-) ขณะที่ประเทศที่เหลืออีก
27% GDP ปี 2563 ยังขยายตัว(+)
 เศรษฐกิจปี 2563 ฝั่ งประเทศพัฒนาแล้ ว GDP ติดลบมากกว่า ฝั่ งประเทศกําลังพัฒนา
เนื่องจากฝั่ งประเทศกําลังพัฒนา ประเทศที่ปีนี ้ยังขยายตัวได้ คือหลักๆ คือ จีนยังขยายตัว 1.2%
อินเดีย + 1.9% และกลุม่ ประเทศ TIPS อาทิ อินโดนีเซีย +0.5%, ฟิ ลิปปิ นส์ +0.6%
 หากเทียบเฉพาะในประเทศกลุ่ม พบว่า IMF ประเมินเศรษฐกิจปี 2563 ไทย เป็ นประเทศที่ติด
ลบมากที่สดุ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุม่ ,อินโดนีเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์คาดขยายตัว + ได้
เนื่องจากโครงสร้ างเศรษฐกิจไทยมีการพึง่ ส่งออก และท่องเทีย่ วในสัดส่วนรวมกันเกิน 70%ของ
GDP สูงกว่าเพื่อนบ้ านรวมถึงไทยปี นี ้เผชิญภัยแล้ งหนักสุดในรอบ 40 ปี กระทบการบริ โภค
ครัวเรื อนสัดส่วนราว 50% ของ GDP
 ปี 2564 จะเป็ นปี ที่ทวั่ โลกจะพลิกกลับมาขยายตัวแรงอีกครัง้ จากฐานที่ตํ่าในปี 2563
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คาดการณ์ การเติบโตเศรษฐกิจฝั่ งพัฒนาแล้ ว และกําลังพัฒนา ปี 2563

คาดการณ์ การเติบโตเศรษฐกิจโลก ปี 2563

ทีม่ า : IMF รอบ เม.ย. 2563

S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือ คาด GDP Growth ปี 63 ที่ -2.5% อยู่กรอบใกล้เคียงกับ ASPS คาด
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2563 ทีไ่ ด้ รับผลกระทบ COVID-19 ที่แพร่ระบาด ทําให้ สถาบันเศรษฐกิจมองไป
ในทิศทางเดียวกันคือ จะเข้ าสูภ่ าวะ Recession และ GDP จะพลิกกลับมาติดลบ โดยคาด GDP ติดลบ
ตังแต่
้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 คาดเป็ นไตรมาสตํ่าสุด และคาดจะกลับค่อยๆดีขึ ้นในงวดไตรมาส 3 เป็ น
ต้ นไป
ดังที่กล่าวข้ างต้ น คือ IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 2563 -6.7%yoy สอดคล้ องกับล่าสุด คือ เมือ่
วานนี ้ สถาบันจัดอันดับเครดิตเรทติ ้ง S&P ได้ ปรับ GDP ไทยลดลงมาเหลือ -2.5% ปรับมุมมอง (Outlook)
ของไทยลงเป็ นคงที่(Stable) จากเดิมที่มีมมุ มองเป็ นบวก (Positive) แต่ยงั คงระดับ Credit Rating ไว้ ที่
BBB+ ตามเดิม เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และความไม่แน่นอนทางการเมืองกดดัน
เศรษฐกิจไทย
คาดการณ์ Real GDP ของไทยปี 2563 ของแต่ ละสถาบัน
WTO
IMF
สมาคมธนาคารไทย
S&P Credit rating
ASPS
ทีม่ า : ASPS รวบรวม

Forecast Real GDP Thailand 2020 (%yoy)
‐8.8%
‐5.3%
‐7.7%
‐2.5%
‐1.4%
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หุ้นสื่อสารเผชิญแรงกดดันจากมาตรการขอให้ลดค่าบริการ 10%-30%
วันนี ้ เลขาธิการ กสทช. มีแผนที่จะเรี ยกผู้ประกอบการมือถือเจ้ าหลักมาหารื อเรื่องมาตรการให้ ความ
ช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายโทรคมนาคมแก่ประชาชนในอัตรา 10%-30% โดยรวมคาดว่าจะสร้ างแรงกดดันต่อ
ราคาหุ้นต่อ ADVANC, DTAC และTRUE วันนี ้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าบทสรุปมาตรการช่วยเหลือ
ไม่น่าจะออกมาในรูปแบบให้ สว่ นลดในอัตราสูงตามกระแสข่าว หากพิจารณาจาก
1) ฐานค่าบริ การโทรคมนาคมของไทยปั จจุบนั ค่อนข้ างถูกมากอยูแ่ ล้ ว โดยหากเปรี ยบเทียบในอาเซียน ค่า
โทรและค่าอินเตอร์ เนตไทยถูกเป็ นลําดับที่ 2 และลําดับที่ 4 และ
2) แนวทางรัฐฯในการปรับลดต้ นทุนค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ไม่ได้ ปรับลดลงมาก กล่าวคือ ในส่วนค่าไฟฟ้า
และค่านํ ้า รัฐฯปรับลดลงเพียง 3% และให้ สว่ นลดระยะสันเฉพาะช่
้
วง 2Q63
จากการศึกษาผลกระทบของฝ่ ายวิจยั พบว่า ทุกๆ ARPU ปี 2563 1% ที่ลดลงจากสมมติฐานปั จจุบนั จะ
กระทบกําไร ADVANC,DTAC ลดลงที่ 2.5%, 8.7% ส่วน TRUE ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 51% ตามลําดับ และจะ
กระทบ Fair Value ที่ 1, 0.5 และ 0.1 บาท ตามลําดับ จากมูลค่าพื ้นฐานปั จจุบนั ที่ 248, 43 และ 3.8 บาท
ทังนี
้ ้ ด้ วยมุมมองคาดว่าการปรับลดจะไม่สงู เช่นเดียวกับสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มมี าตรการออกมาแล้ ว
สําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ สงู เชื่อว่าหากหุ้นปรับตัวลงแรงรับความกังวล เชื่อว่าเป็ นโอกาสทยอย
สะสม ภายใต้ จดุ เด่นกระทบจาก COVID-19 จํากัดกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมี INTUCH (FV@B82.5) และ
ADVANC(FV@B248) เป็ น Top Picks ขณะที่สามารถเก็งกําไร DTAC(FV@B43) หากราคาลดลงตํ่ากว่า
มูลค่าพื ้นฐานจนมี Upside เปิ ดได้ ส่วนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ ตํ่าให้ รอความชัดเจนการเจรจาก่อน
พิจารณาเข้ าลงทุน

แนะสะสมหุ้น Modern Trade Valuation เด่น ชอบ SF DOHOME
ผลลัพธ์จากการ Lock Down ประเทศ ส่งผลได้ ดีอย่างต่อเนื่อง จากผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ทรงตัวอยู่ในระดับ
ตํ่ากว่า 60 ราย มา 5 วัน และมีผ้ รู ักษาหายมากกว่าผู้ติดเชื ้อขึ ้นเรื่ อยๆ ทําให้ Step ถัดไป คาดหวังการผ่อน
คลายในการให้ ธรุ กิจกลับมาดําเนินการได้ ตามปกติ (Exit Strategy)
จํานวนผู้ตดิ เชือ้ vs. รั กษาหายในไทย

ทีม่ า : Bloomberg

อย่างไรก็ตามด้ วยตลาดหุ้นที่ขึ ้นมาแรงกว่า 30% จากจุดตํ่าสุดช่วงกลางเดือน มี.ค. อีกทังยั
้ งขาด Fund
Flow ใหม่เข้ ามาหนุน จึงคาดว่าเงินลงทุนจะหมุนมาหาหุ้นที่ได้ Sentiment เชิงบวกจากประเด็นดังกล่าว
อย่าง หุ้นและกองทุนอสังหาฯ ประเภท Modern Trade ที่ซงึ่ Outperform ตลาดมากในเดือน เม.ย.นี ้(MTD)
เช่น DOHOME เพิ่มขึ ้น 45% HMPRO 20.7% SF 19.1% CRC 17.8% CPNREIT 17.6% เป็ นต้ น
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กลยุทธ์การลงทุนยามนี ้ แบ่งออกเป็ น 2 ธีม คือ
 หุ้นพืน้ ฐานแข็งแกร่ ง ราคายังฟื้ นน้ อยจากจุดตํา่ สุดของปี (เมื่อวานนี ้ 15 หุ้นที่ฝายวิจยั ฯ
แนะนําปรับตัวเพิม่ ขึ ้นได้ ดี เฉลี่ย 3.2% vs. SET 1.6%) ดังนี ้
เปรี ยบเทียบผลตอบแทน 1 วันของหุ้นที่ฝ่ายวิจยั ฯแนะนําไปวานนี ้

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

 หุ้น Modern Trade พื้นฐานแข็งแกร่ ง ราคา Laggard กลุ่มฯ น่ าสะสม แนะนํา
o DOHOME ราคาปรับฐานลงมาเกือบ 30% นับตังแต่
้ ต้นปี 2563 เป็ นหุ้นที่ราคาถูกกว่า
กลุม่ มี PE เพียง 24 เท่า (เฉลีย่ PE กลุม่ 30 เท่า) ขณะทีแ่ นวโน้ มการเติบโตในระยะ
ยาวคาดว่าโดดเด่นไม่แพ้ ใครในกลุม่ ฯ
o CPALL หุ้นขนาดใหญ่พื ้นฐานแข็งแกร่ง ราคา Laggard คาดกําไรปี นี ้เติบโตกว่า
+12.6% สวนทางตลาดที่อาจจะลดลงถึง -16.5%
o SF มีรายได้ หลักจากธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า MEGA City Bangna ซึง่ ราคาหุ้นยังฟื น้ ตัว
น้ อยกว่ากลุม่ ฯมาก และมี PBV เพียง 0.7 เท่า เท่านัน้ จึงน่าสนใจเข้ าลงทุน
Valuation หุ้น Modern Trade
Company
DOHOME
SF
CPALL
HMPRO
CPN
CRC

Company

Sector

Last Price
Div Yield Rebound Low
YTD MTD
FairValue Upside
(14/04/2020)
20F (%) (from Low) Return Return Return
หุ้นสามัญ Modern Trade

COMM

6.85

7.90

15.3%

1.75

76.5%

-60.2%

-29.7%

45.7%

PROP

4.36

8.00

83.4%

5.04

29.8%

-36.6%

-17.7%

19.1%

COMM

64.75

80.00

23.6%

2.17

15.1%

-22.1%

-10.4%

6.2%

COMM

13.40

13.40

0.0%

2.97

48.9%

-43.8%

-16.3%

20.7%

PROP

50.00

66.00

32.0%

1.30

50.4%

-46.6%

-19.7%

17.0%

COMM

33.00

35.50

7.6%

0.48

59.4%

-50.7%

-21.4%

17.9%

กองทุนอสังหาฯ Modern Trade
YTD MTD
Last Price
Div Yield Rebound Low
Sector
FairValue Upside
(14/04/2020)
20F (%) (from Low) Return Return Return

FUTUREPF PF&REIT
TLGF
PF&REIT
CPNREIT
PF&REIT

Premium

18.60

n.a.

n.a.

7.78

20.0%

-37.8%

-25.3%

12.1%

17.00

n.a.

n.a.

5.22

27.8%

-34.5%

-16.3%

11.8%

33%

28.00

n.a.

n.a.

5.80

34.6%

-36.5%

-14.5%

17.7%

109%

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

Top Pick วันนี้เลือก DOHOME, SF และยังคงชื่นชอบ DCC

44%
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