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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

ภาพรวมของ SET Index มีโอกาสปรับฐานระยะสั้นจากแรงกดดันของตัวเลขเศรษฐกิจ และผล
ประกอบการที่ชะลอตัว แต่ความคาดหวังเชิงบวกว่าจะเห็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID19 เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลบวกต่อหุ้นในบางอุตสาหกรรม เช่น ศูนย๋การค้า
อาหาร บันเทิง Top Picks เลือก DCC (FV@B 2.28) จากจุดเด่นเรื่องเงินปันผลและกําไรที่โตสวน
เศรษฐกิจ DOHOME (FV@B 7.90) ซึ่งคาดว่าจะถูกนําเข้าคํานวณใน SET100 ในรอบที่จะถึง
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนตลอดวันทังแดนบวกและลบ
้
โดย SET Index ปรับตัวขึ ้นกว่า 30% จาก
จุดตํ่าสุด ณ 13 มี.ค.63 จึงทําให้ เห็นแรงขายทํากําไรของนักลงทุนออกมาเป็ นระยะๆ ซึง่ ประเด็นกดดันมา
จากการปรับลด GDP Growth ปี 2563 ของ IMF ลงจากผลกระทบของ COVID-19 จนทําให้ ตลาดหุ้นใน
ภูมิภาคย่อตัวเป็ นส่วนมากเช่นเดียวกันตลาดหุ้นไทยปิ ดในแดนลบที่ระดับ 1,236.10 จุด ลดลง 20.25 จุด
หรื อ -1.61% มูลค่าการซื ้อขาย 6.94 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่
PTT(-1.39%) PTTEP(-2.80%) GULF(-0.29%) GPSC(-2.32%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น CPALL(-1.54%) CRC(3.79%) COM7(-6.28%) และกลุม่ ขนส่ง อาทิ AOT(-2.67%) BEM(-4.30%) BTS(-3.51%) รวมถึงหุ้น
ขนาดใหญ่อย่างเช่น BDMS(-3.72%) CPF(-3.74%) และ AWC(-5.35%) เป็ นต้ น
ผลกระทบจาก Covid-19 ต่อภาพรวมเศรษฐกิจถูกสะท้ อนภาพออกมาชัดเจนมากขึ ้นตามลําดับ ไม่วา่ จะ
เป็ นตัวเลขเศรษฐกิจ รวมถึงผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวอย่างมี
นัยสําคัญ และในวันพรุ่งนี ้ก็จะมีการประกาศ GDP Growth งวด 1Q63 ของจีนที่ถกู คาดหมายว่าจะหดตัว
มากกว่า 6% ในส่วนของบ้ านเรา ผลประกอบการงวด 1Q63 จะเริ่ มทยอยประกาศออกมาตังแต่
้ สัปดาห์
หน้ า เริ่ มจากกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ คาดว่าภาพรวมของกําไรบริ ษัทจดทะเบียนน่าจะลดลงอย่างมีนยั
สําคํญ โดยอาจเห็นตัวเลขรวมไม่ถึง 2 แสนล้ านบาท อย่างไรก็ตามยังมีความคาดหวังเชิงบวกในเรื่องของ
มาตรการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศออกมา โดยจากการติดตามข้ อมูล คาดว่า พ.ร.ก. ที่เกี่ยวข้ องทัวง
้
3 ฉบับ (ของกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ และ ธปท. 2 ฉบับ) จะสามารถประกาศใช้ ได้ ในช่วงปลายเดือน เม.ย.
63 หรือ อย่างช้ า ต้ นเดือน พ.ค. 63 ซึง่ จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่เห็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจใน
รูปแบบต่างๆ ส่วนในเรื่ องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ปัจจุบนั หลายฝ่ ายเสนอ
ให้ ผ่อนคลายลง เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าน่าจะเริ่ มเห็นความชัดเจนมากขึ ้น
ในช่วงต้ นสัปดาห์หน้ า โดยพิจารณาจากท่าทีของ ครม. ในวันอังคารที่ 21 เม.ย.63 ว่าจะมีการพิจาณาต่อ
อายุการใข้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่ หากไม่มีการต่อก็จะถือเป็ นการส่งสัญญาณเรื่ องการผ่อนคลายมาตา
การ ทังนี
้ ้ หากมีการผ่อนคลายมาตาการในการควบคุมการแพร่ระบาด ก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ ห้ นุ ในหลายกลุม่
อุตสาหกรรม ตอบสนองเชิงบวก ไม่วา่ จะเป็ น ศูนย์การค้ า กลุม่ อาหาร กลุม่ พัฒนาที่อยูอ่ าศัย รวมถึงกลุ่ม
บันเทิง ซึง่ ฝ่ ายวิจยั ทําการปรับพอร์ ตการลงทุนเพื่อรองรับกรณีดงั กล่าวไว้ แล้ ว วันนี ้จึงยังไม่มีการปรับพอร์ ต
การลงทุนเพิ่มเติม สําหรับหุ้น Top Picks เลือก DOHOME ซึง่ มีความโดดเด่นในหลายมิติ และบังเป็ นหุ้นที่
คาดหมายว่าน่าจะถูกนําเข้ าคํานวนใน SET100 ในรอบที่จะถึงนี ้ อีกบริ ษัทได้ แก่ DCC ซึง่ ให้ Dividend
Yield สูง และผลประกอบการยังเติบโตสวนเศรษฐกิจ
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Fund Flow มีแนวโน้ มไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง สังเกตได้ จากตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลง เช่น ดัชนี Dow
Jones ลดลง 1.9% S&P 500 ลดลง 2.2% และ NASDAQ ลดลง 1.4% โดยตลาดหุ้นสหรัฐยังได้ รับแรง
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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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 ดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัว ล่าสุด คือ ยอดค้ าปลีก (Retail Sale) เดือน มี.ค.
2563 หดตัว 8.7%mom (แตะระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์) สอดคล้ องกับผลผลิตอุตสหากรรม
(Industrial Production) เดือนเดียวกัน หดตัว 5.4%mom (แตะระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์)
 การรายงานผลประกอบการงวด 1Q63 ในสหรัฐ เมือ่ วานนี ้ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ กําไรปรับลดลง
เฉลี่ย 40% เช่น Goldman Sach, Citigroup, Bank of America เป็ นต้ น ขณะที่ราคานํ ้ามันดิบ
ลดลงเช่นกัน (ราคานํ ้ามัน WTI ลดลง 1.2%, Brent ลดลง 6.4%) จากความต้ องการใช้ นํ ้ามันมี
แนวโน้ มชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกข้ างต้ น ประกอบทางฝั่ ง Supply วานนี ้ สํานักงานสารสนเทศ
ด้ านพลังงานของสหรัฐ (EIA) รายงานสต็อคนํ ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 12 จํานวน 19.25
ล้ านบาร์ เรล มากกว่าตลาดคาดจะเพิ่มขึ ้น 11.68 ล้ านบาร์ เรล
ขณะที่สถานการณ์ไวรัส COVID-19 จํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลก ล่าสุดรวมกันเกิน 2 ล้ านรายแล้ ว โดยวานนี ้
จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้น 76,130 ราย ส่งผลให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อรวมทัว่ โลกอยูท่ ี่ 2,069,410 ราย โดยสหรัฐมีผ้ ตู ิดเชื ้อ
มากที่สดุ ในโลกอยู่ที่ 636,350 ราย (เพิ่มขึ ้น 27,110 ราย ), สเปนมีผ้ ตู ิดเชื ้อ 177,644ราย (เพิ่มขึ ้น 3,584
ราย), อิตาลีมีผ้ ตู ิดเชื ้อ 165,155 ราย (เพิ่มขึ ้น 2,667 ราย), เยอรมนีมผี ้ ตู ิดเชื ้อ 134,753 ราย (เพิ่มขึ ้น 2,543
ราย) เป็ นต้ น
วันพรุ่งนี ้ ให้ นํ ้าหนักการรายงาน GDP Growth ของจีนงวด 1Q63 ซึง่ ตลาดคาดว่าจะหดตัว 6.5%yoy จาก
งวด 4Q63 ทีข่ ยายตัว 6% สาเหตุสําคัญมาจากจีนเผชิญการระบาดของไวรัส COVID-19 ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี
แม้ วา่ GDP Growth จีนงวด 1Q63 อาจจะดูสวนทางกับดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจบางตัวที่เริ่ มฟื น้ ตัวขึ ้นมาบ้ าง
เช่น ดัชนี PMI (ดังรูป) แต่ทว่าการฟื น้ ตัวอาจไม่หนักแน่นเพียงพอ เพราะเป็ นการฟื น้ ตัวมาเพียง 1 เดือน
เท่านัน้ ทําให้ ทิศทางของดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจจีน ยังเป็ นประเด็นที่ต้องให้ นํ ้าหนักต่อไป ทังนี
้ ้ภายใต้ สภาวะ
แวดล้ อมดังกล่าวทําให้ เศรษฐกิจทัว่ โลกอยู่ในภาวะที่ต้องการใข้ มาตการกระตุ้น – ฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ ที่รุนแรง
เข้ ามาช่วยลดผลกระทบ

คาด พ.ร.ก. 3ฉบับประกาศใช้ ปลาย เม.ย.63 จุดเริ่มต้นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
ตลาดหุ้นไทย ปั จจัยที่มีผลต่อการลงทุน ASPS เชื่อว่าตลาดให้ นํ ้าหนัก 2 ประเด็น หลักๆ คือ Timeline ของ
รัฐบาลที่จะมีผลใช้ มาตรการพยุงเศรษฐกิจเฟส 3 ซึง่ ดําเนินการผ่านการออก พ.ร.ก. 3 ฉบับ (กระทรวการ
คลัง 1 และ ธปท. 2 ฉบับ) อีกประเด็นหนึง่ เป็ นเรื่องแนวทางในการควบคุมการระบาดของ Covid-19 ซึง่
พิจารณาผ่าน พรก. ฉุกเฉินฯ ซึง่ ต้ องติดตามแนวโน้ มต่อไป ดังนี ้
 Timeline พ.ร.ก.พยุงเศรษฐกิจ 3 ฉบับ วงเงินรวม 1.9 ล้ านล้ านราว 10% ของ GDP หลักๆคือ
1.) พ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 1 ล้ านล้ านบาทของกระทรวงการคลัง (รัฐกําลังพิจารณาจะออกพันธบัตร
หรื อกู้เงินจากแหล่งใด) และอีก 2 ฉบับของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ พ.ร.ก.ให้ อํานาจ ธปท.
ออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ SMEs วงเงิน 5 แสนล้ านบาท และพ.ร.ก.ตังกองทุ
้
นรวม
(BSF) ดูแลเสถียรภาพภาคการเงินวงเงิน 4 แสนล้ านบาท รายละเอียดดังที่เคยนําเสนอใน
Market talk วันที่ 8 เม.ย. โดยทั้ง 3 ฉบับได้ ผ่าน ครม.เป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว อยู่ระหว่ างนํา
ขึน้ ทูลเกล้ าฯ และคาดจะมีผลราวสิน้ เดือน เม.ย.หรื อ ต้ น เดือน พ.ค.2563 ASPS
ประเมินว่ า จุดเริ่มต้ นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าสู่ระบบ และพยุงไม่ ให้ เศรษฐกิจไทยปี 2563
ติดลบมาก

แนวคิดเรื่องผ่อนคลายมาตรการมีมากขึ้น ขั้นแรก ลุ้นต่อหรือไม่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สัปดาห์หน้า
อีกประเด็นสําคัญ คือ กระแสแนวคิดจากภาคเอกชนและรัฐบาลเรื่ องผ่อนคลายมาตรการการควบคุมี
นํ ้าหนักมากขึ ้น โดยให้ นํ ้าหนัก สัปดาห์หน้ า วันที่ 21 เม.ย. จะเป็ นวันที่ รัฐบาลพิจารณา ต่อหรื อไม่ตอ่
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรื อไม่ รวมถึงพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ สถานประกอบการต่าง ๆ กลับมาเปิ ดร้ านได้
ตามปกติหรื อไม่ หากมีการผ่อนคลายจริ ง ASPS ประเมินว่าจะเป็ นบวกต่อตลาดหุ้นไทย และหุ้นกลุม่ ที่
เกี่ยวข้ อง อาทิ ห้ างสรรพสินค้ า และปรับฐฐานมาแรงมในช่วงก่อนหน้ า
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Timeline พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ซึง่ ตังแต่
้ 26 มี.ค.-30 เม.ย. มีการเคอร์ ฟิวห้ ามประชาชนออกจากบ้ านช่วง 4 ทุม่ ตี 4 โดยล่าสุด สถานการณ์
ไวรัส COVID-19 ในไทยเห็นสัญญาณดีขึ ้นต่อเนื่อง พิจารณาจาก 1.)ผู้ติดเชื ้อรายใหม่ตอ่ วันเพิ่มขึ ้นใน
อัตราที่ลดลง ล่าสุด วานนี ้เพิ่มขึ ้น 30 ราย ตํ่ากว่า 50 รายติดต่อกัน 5 วัน 2.) จํานวนผู้ติดเชื ้อต่อวันเทียบ
กับจํานวนผู้รักษาหายต่อวัน พบว่าจํานวนผู้รักษาหายต่อวันเพิ่มขึ ้นสูง (ดังรูป)
จํานวนผู้ตดิ เชือ้ ใหม่ และจํานวนผู้รักษาหายใหม่ ของไทย

ทีม่ า : Bloomberg

GULF ประกาศแตกพาร์วันแรกจะเป็นอย่างไร?
GULF ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์ ) จาก 5 บาท/หุ้น เหลือ 1 บาท/หุ้น (ทําให้ จํานวนหุ้น
เพิ่มขึ ้น 5 เท่า และราคาปิ ดวานนี ้เปลี่ยนแปลงจาก 174.5 บาท เหลือ 34.9 บาท) การแตกพาร์ ดงั กล่าว แม้
ไม่ได้ สง่ ผลอะไรต่อผลประกอบการ หรื อ Valuation แต่ถือเป็ นหนึง่ วิธีที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องได้ เป็ นอย่างดี
บวกกับยังช่วยผู้ลงทุนบริ หารจัดการพอร์ ตได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
อย่างไรก็ตามราคาหุ้น GULF มีความเสี่ยงชัว่ คราว ที่จะทําให้ ราคาอ่อนตัวลงอยู่ 2 ปั จจัยหลักๆ คือ
1. มีนักลงทุนเข้ ามาเก็งกําไรก่ อนการแตกพาร์ เป็ นจํานวนมาก สะท้ อนได้ จาก 2 ส่วน คือ
1.1 มูลค่ าซื้อขายช่ วงก่ อนแตกพาร์ กลับสูงผิดปกติ คือ มูลค่าซื ้อขายของหุ้น GULF ก่อนการ
แตกพาร์ โดยเฉพาะช่วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา สูงถึง 5.6 หมื่นล้ านบาทต่อเดือน ซึง่ เป้นระดับที่
สูงสุดนับตังแต่
้ GULF เข้ าจดทะเบียนในตลาดฯ ตังแต่
้ ปลายปี 2560
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1.2 ราคาหุ้น GULF Outperform ตลาดมากช่ วงก่ อนการแตกพาร์ เป็ นการตอกยํ ้าชัดเจนขึ ้น
หากเปรี ยบเทียบผลตอบแทน GULF นับตังแต่
้ มีข่าวว่าจะแตกพาร์ ถึงปั จจุบนั (24 ก.พ. – 15
เม.ย. 63) พบว่า ปรับตัวลงเพียง 4% เท่านัน้ ขณะที่ SET Index ลดลงถึง 17.3% ทําให้ มีโอกาส
ถูกขายทํากําไรบ้ าง หลังจากแตกพาร์
2. หุ้นส่ วนใหญ่ มักย่ อตัวลงหลังแตกพาร์ ซึง่ จากสถิติในอดีต บ่งชี ้ว่า ราคาหุ้นหลังจากแตกพาร์
มักย่อตัวเสมอ เฉลี่ยลดลงราว 1% ในช่วง 1 สัปดาห์แรกหลังแตกพาร์
สถิตกิ ารเคลื่อนไหวของราคาหุ้นขนาดใหญ่ หลังแตกพาร์ ย้ อนหลัง 10 ปี
ผลตอบแทนเฉลีย่

โอกาสให้ผลตอบแทนเป็ นบวก (RSH)
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วันทีม่ ผี ล

หลังวันมีผล 3 วัน หลังวันมีผล 7 วัน หลังวันมีผล 14 วัน หลังวันมีผล 30 วัน

0%

ทีม่ า: ASPS

สรุ ปคือ หุ้นโรงไฟฟ้ามักจะเป็ นทีจ่ ับจ้ องของนักลงทุนในยามทีต่ ลาดผันผวน หนึ่งในนั้น คือ GULF
ซึง่ มีพื้นฐานทีน่ ่ าสนใจ จากทิศทางกําไร 8 ปี ข้ างหน้ า (2563-70) คาดเติบโตทํา New High ทุกปี
เฉลี่ยต่ อปี 20% (CAGR) จากการรั บรู้ กาํ ลังการผลิตในมือทีร่ อทยอย COD อีกกว่ า 5,080 MWe จาก
ทั้งหมดทีม่ ี 7,781 MWe (COD ไปแล้ ว 2,701 MWe) แต่ ราคามีโอกาสย่ อตัว จากการเข้ ามาเก็งกําไร
ก่ อนการแตกพาร์ ดังนั้นแนะนําให้ นักลงทุนหาจังหวะเข้ าซือ้ เมื่อราคาอ่ อนตัวจะปลอดภัยกว่ า

DOHOME หุ้นเด่น Exit Strategy เตรียมตบเท้าเข้าดัชนี SET100
DOHOME (FV@B7.9) หนึง่ ในหุ้นเติบโต ที่ฝ่ายวิจยั ฯ ได้ เริ่ ม Initial Coverage โดยเป็ นหุ้นที่ฝ่ายวิจยั ชื่น
ชอบทีส่ ดุ ในกลุม่ ค้ าปลีกเวลานี ้ จากจุดเด่น 4 ประเด็นหลัก มีโอกาสตีตลาดร้ านค้ าดังเดิ
้ ม ที่ยงั มีกว่า 70%
ของตลาด ด้ วยจุดแข็งสินค้ าที่ครบครัน (SKUs สูงเป็ นอันดับต้ นในกลุม่ ), มี Upside ระยะกลาง-ยาวอีกสูง
มาก หากพิจารณา Market Capital ของ DOHOME ปั จจุบนั อยู่ที่ 1.2 หมื่นล้ านบาท เทียบ ผู้นํา HMPRO
ที่อยู่ในจุดอิ่มตัวที่ 1.7 แสนล้ านบาท สูงกว่า DOHOME ถึง 14 เท่า, Valuation ถูกสุดในกลุม่ เมือ่ เทียบ
HMPRO และ GLOBAL ที่ซื ้อขาย PER’63 ราว 28 เท่า ส่วน DOHOME อยู่ที่ 24 เท่า
!!! นอกจากนี้ DOHOME ยังเตรียมตบเท้ าเข้ าคํานวณใน SET100 ในรอบทีจ่ ะถึงนี้ (2H63)
เนื่องจากล่ าสุดผ่ านเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ ท้งั สิน้ !!! ดังนี้
1. มี Free Float อยูท่ ี่ 28.05% (เกณฑ์ > 20%)
2. มีสภาพคล่อง หรือมูลค่าซื ้อขายต่อเดือนสูงมาก ผ่านเกณฑ์ที่ตลาดกําหนดทุกเดือนตังแต่
้ เข้ า
ตลาดมา (เกณฑ์ Turnover ต่อเดือน > 5%)
3. ระยะเวลาในการเข้ ามาซื ้อขายในตลาด 9 เดือน (เกณฑ์ >= 6 เดือน)
4. ล่าสุดมีอนั ดับ Market Cap สูงเป็ นอันดับที่ 92 เมือ่ เทียบกับหุ้นทังหมดในดั
้
ชนี SET100 ณ
ปั จจุบนั (หุ้นที่ผ่านเกณฑืทงหมดต้
ั้
องมี Market Cap เฉลี่ย 3 เดือน มี.ค. – พ.ค. 63 อยู่ใน 100
ลําดับแรก)

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
เปรี ยบเทียบ Market Cap ของหุ้นใน SET100 และ DOHOME
Number

Stock

1

PTT

MktCap.(M.Baht)

2

AOT

782,142

3

CPALL

572,673

90

GFPT

12,789

91

THAI

12,114

Stock

92

ORI

11,970

DOHOME

93

EPG

11,648

94

RS

9,579

95

TKN

9,453

96

STPI

7,994

97

ERW

7,653

98

BEC

7,160

99

PSL

6,549

100

BGC

6,215

1,013,986

Add On

MktCap.(M.Baht)
12,065

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
ข้อมูลสิ้ นสุด ณ วันที ่ 15 มี.ค.63

สรุ ป หุ้น DOHOME เป็ นหุ้นทีม่ ีแนวโน้ มเติบโตดี พร้ อมรั บกระส Exit Strategy และยังมีเกราะ
ป้องกัน COVID-19 จากการทีม่ ีโอกาสสูงทีจ่ ะเข้ า SET100 ในรอบทีจ่ ะถึงนี้ ราคาทีย่ ่ อลงมาถือเป็ น
โอกาสเข้ าสะสม

กลยุทธ์ยังคงเน้นหุ้น Modern Trade Valuation เด่น ชอบ DCC DOHOME
ความหวังจากหลายฝ่ ายอยากให้ รัฐบาลใช้ นโยบายผ่อนคลายมากขึ ้น
คาดส่งผลให้ ธรุ กิจบางส่วนจะ
สามารถกลับมาดําเนินการได้ ตามปกติ (Exit Strategy) อาทิ ศูนย์การค้ า เป็ นต้ น ถือเป็ น Sentiment ที่ดีตอ่
ตลาด ในยามที่ขาดเม็ดเงิน Fund Flow จากต่างชาติหนุน จึงคาดว่าเงินลงทุนจะหมุนมาหาหุ้นที่ได้
Sentiment เชิงบวกจากประเด็นดังกล่าวต่อ โดยจะเห็นว่าหุ้นกลุม่ Modern Trade ราคา Laggard ยังคง
แนะนํา DOHOME, DCC เป็ น Top Picks
Valuation หุ้นเด่ นที่คาดได้ ประโยชน์ จากการเปิ ดศูนย์ การค้ า
Company
SF
DCC
CPN
CPALL
DOHOME
CRC
HMPRO

Company

Sector

Div Yield
Last Price
FairValue Upside
20F (%)
(15/04/2020)
หุ้นสามัญ Modern Trade

Rebound YTD MTD
(from Low) Return Return

PROP

4.20

8.00

90.4%

5.23

25.0%

-20.8%

14.8%

CONMAT

1.51

2.28

51.3%

7.46

34.8%

-20.1%

12.7%

PROP

49.00

66.00

34.7%

1.33

47.4%

-21.3%

14.6%

COMM

63.75

80.00

25.5%

2.21

13.3%

-11.8%

4.5%

COMM

6.50

7.90

21.5%

1.84

67.5%

-33.3%

38.3%

COMM

31.75

n.a.

n.a.

53.4%

-24.4%

13.4%

COMM

12.90

3.9%

3.09

43.3%

-19.4%

16.2%

n.a.
13.40

กองทุนอสังหาฯ Modern Trade
Last Price
Div Yield
Sector
FairValue Upside
20F (%)
(15/04/2020)

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

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

Rebound YTD MTD
(from Low) Return Return

Premium

18.60

n.a.

n.a.

7.78

19.4%

-25.7%

11.5%

44%

28.25

n.a.

n.a.

5.75

35.8%

-13.7%

18.7%

109%

17.00

n.a.

n.a.

5.22

32.3%

-13.3%

15.8%

33%
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SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนําใน Market Talk

