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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

โอกาสที่จะเห็นการผ่อนคลายเพื่อให้ปริมาณธุรกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หลังการควบคุมการแพร่
ระบาดของ Covid-19 ทําได้ดี บวกกับการที่ พ.ร.ก. 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้ น่าจะส่ง Sentiment เชิง
บวกต่อตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามยังมีแรงกดดันจากผลประกอบการ 1Q63 ที่คาดว่าจะหดตัวอย่างมี
นัยสําคํญ คาด SET Index ผันผวนแต่อยู่ในทิศทางขึ้น วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ตการลงทุน ส่วน Top
Picks เลือก DCC (FV@B 2.28), DOHOME (FV@B 7.90) และ SF (FV@B 8)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวัน จากความคืบหน้ าผลการทดสอบยาต้ าน COVID-19 ของฝั่ ง
สหรัฐฯ ทีส่ ามารถใช้ รักษาผู้ป่วยติด COVID-19 จนหายดีได้ รวมถึงจํานวนผู้ติดเชื ้อของไทยที่เพิ่มขึ ้นใน
อัตรชะลอลงอีกด้ วย จึงทําให้ ตลาดหุ้นในภูมิภาคปรับตัวขึ ้นแรงเช่นเดียวกันตลาดหุ้นไทยปิ ดในแดนบวกที่
ระดับ 1,239.24 จุด เพิ่มขึ ้น 39.09 จุด หรื อ +3.26% มูลค่าการซื ้อขาย 5.88 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุน
ตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ขนส่งได้ แก่ AOT(+8.33%) BEM(+5.29%) BTS(+4.67%) THAI(+10.24%) กลุม่
พลังงานช่น PTT(+3.01%) PTTEP(+3.38%) GULF(+3.01%) และกลุม่ ค้ าปลีก อาทิ CPALL(+1.56%)
HMPRO(+8.00%) CRC(+6.35%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น ADVANC(+3.45%) CPN(+9.39%)
และ SCC(+4.14%) เป็ นต้ น
แรงหนุนตลาดหุ้นที่สําคัญในสัปดาห์นี ้น่าจะเป็ นเรื่องสถานการณ์ของ Covid-19 ในประเทศ ที่มแี นวโน้ มที่
ดีขึ ้นโดยจํานวนผู้ติดเชื่อ รวมถึงจํานวนผู้เสียชีวิต สามารถควบคุมให้ อยู่ในระดับตํ่า นํามาซึง่ ความคาดหวัง
ว่าจะเห็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุม และปล่อยให้ ธรุ กรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ ้น โดยกระแสใน
เบื ้องต้ นเชื่อน่าจะเห็นการผ่อนคลายให้ สามารถเปิ ดดําเนินการธุรกิจบางประเภทได้
ที่สําคัญอย่างเช่น
ศูนย์การค้ า และ ร้ านอาหาร ซึง่ น่าจะเป็ น Sentimetn เชิงบวกต่อหุ้นในกลุม่ ที่ดําเนินธุรกิจดังกล่าว โดยฝ่ าย
วิจยั ได้ ปรับพอร์ ตเพื่อนําหุ้นดังกล่าวเข้ าไปแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ น SF หรื อ DOHOME รวมทังยั
้ งมีร้านสะดวกซื ้อ
อย่าง CPALL ที่อยู่ในพอร์ ตมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ส่วนอีกเรื่องหนึง่ ทีถ่ ือเป็ นปั จจัยบวกคือการที่ พ.ร.ก. 3 ฉบับ
เพื่อการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ (ของกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ฉบับ) ถูกประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ แล้ ว ทําให้ กระบวนการต่างๆ ในการระดมเงิน น่าจะเกิดขึ ้นในอีก
ไม่ช้า แต่ด้วยฐานเม็ดเงินที่คอ่ นข้ างสูงอาจทําให้ สภาพคล่องในระบบลดน้ อยลง ส่งผลให้ โอกาสในการปรับ
ลดอัตราดอกเบี ้ยในอนาคตลดลงได้ ส่วนการอัดฉีดเม็ดเงินลงสูร่ ะบบผ่านการเยียวยากลุม่ คนต่างๆ ก็
น่าจะเริ่ มเห็นได้ มากขึ ้นตามลําดับ สําหรับปั จจัยลบที่อาจเข้ ามาสร้ างแรงกดดันคือ ผลประกอบการงวด
1Q63 ที่จะทยอยประกาศออกมา เชื่อว่าน่าจะเห็นการหดตัวอย่างมีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับ 1Q62 ที่มีกําไร
สุทธิรวม 2.66 แสนล้ านบาท หรื อ 4Q62 ที่มกี ําไรสุทธิรวม 2.24 แสนล้ านบาท และอาจทําให้ เห็น
Downside ของประมาณการอีกครัง้ หนึง่ จากการประเมินภาพรวมของปั จจัยแวดล้ อมดังกล่าวข้ างต้ น เชื่อ
ว่า SET Index วันนี ้ยังน่าจะอยู่ในภาวะผันผวนแต่มีทิศทางปรับขึ ้น ส่วนกลยุทธ์การลงทุน ไม่มีการ
ปรับเปลีย่ น หุ้น Top Picks เลือก 3 บริ ษัทได้ แก่ DCC, DOHOME และ SF

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,239.24
39.09
58,990

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-196.85
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-31.60
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
4,346.15
นักลงทุนรายย่อย
-4,117.70
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ตลาดหุ้นโลกยังมีแรงหนุนจาก ยาต้าน COVID-19 และ สหรัฐจะเปิดประเทศ
ตลาดหุ้นโลกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากประเด็นเดิม คือ ความคาดหวังพัฒนาการ
เชิงบวกจาดการทดสอบยาต้ านไวรั ส COVID-19 ของบริ ษัท Gilead Sciences และวัคซีนของบริ ษัท
Johnson & Johnson, Moderna Inc., Pfizer Inc. เป็ นต้ น และ รั ฐบาลสหรั ฐพิจารณาผ่ อนคลาย
ประเทศ อาทิ ให้ ธรุ กิจกลับมาเปิ ดได้ เดือน พ.ค. 2563โดยประธานาธิปดีทรัมป์ระบุวา่ จะให้ อํานาจแต่ละ
รัฐสามารถพิจารณาให้ แต่ละส่วนกลับมาดําเนินการได้ ตามความเหมาะสม
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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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อย่างไรก็ตามปั จจัยที่ยงั มีนํ ้าหนักต่อตลาดหุ้นยังมีอยู่ คือ
 การระบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ทวั่ โลกเพิ่มขึ ้น 72,707 รวมเป็ น
2,423,225 ราย โดยจํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ยงั คงมาจากฝั่ งสหรัฐที่เพิ่มขึ ้นอีก 24,000 ราย เป็ น
759,086 ราย, สเปนเพิ่มขึ ้น 4,258 ราย เป็ น 198,674 ราย, อิตาลีเพิ่มขึ ้น 3,047 ราย เป็ น
178,972 ราย, ฝรั่งเศสเพิ่มขึ ้น 1,986 ราย เป็ น 175,942 ราย เป็ นต้ น
 ขณะที่จีน(ประเทศต้ นกําเนิดไวรัส) แม้ จํานวนผู้ติดเชื ้อในจีนจะเริ่ มมีแนวโน้ มทรงตัวในช่วงที่ผ่าน
มา แต่ลา่ สุดจํานวนผู้ติดเชื ้อใหม่ของจีนในช่วงกลางเดือน เม.ย. เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ราว 88 รายต่อวัน
ซึง่ สูงกว่าช่วงต้ นเดือน เม.ย. ที่เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ประมาณ 72 ราย ทําให้ ความกังวลว่าจีนอาจเผชิญ
การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 (2nd Wave) โดยล่าสุด รายงาน GDP จีนงวด 1Q63 พลิ
กลับมาหดตัว 6.8%yoy (ตํ่าสุดในประวัติการณ์) ทังนี
้ ้ IMF ประเมินว่า GDP Growth จีน ปี
2563 จะขยายตัวเฉลี่ย 1.2%yoy ซึง่ หมายความว่าในช่วงที่เหลือของปี (2Q63-4Q63) GDP
Growth จีน จะต้ องขยายตัวเฉลีย่ ประมาณ 3.9% จึงจะทําให้ GDP Growth จีนทังปี
้ 2563
ออกมาใกล้ เคียงกับประมาณการของ IMF
GDP Growth จีน

ทีม่ า : Bloomberg

พรก. 3 ฉบับ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจมีผลบังคับใช้แล้ว ดีต่อตลาดหุ้น
เมื่อวานนี ้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.ก. 4 ฉบับ ซึง่ กฎหมายดังกล่าวจะเป็ นเครื่ องมือให้ กบั รัฐบาล และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เยียวยาและฟื น้ ฟูเศรษฐกิจไทยที่จากผลกระทบ COVID-19 (รายละเอียดดังที่
เคยนําเสนอใน market talk วันที่ 8 เม.ย.2563) หลักๆคือ
 พ.ร.ก. กู้เงิน วงเงิน1 ล้ านล้ านบาท จะมีผลบังคับใช้ ภายใน เม.ย. 2563 แบ่งเป็ นวงเงิน 4.5
หมื่นล้ านบาท ใช้ ดแู ลสาธารณสุข ฯลฯ , 5.5 แสนล้ านบาทใช้ เยียวยาประชาชน, เกษตรกร ฯลฯ
และอีก 4 แสนล้ านบาท ใช้ ฟืน้ ฟูชมุ ชนสนับสนุนพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานหลักๆ การจัดเงินรัฐ
กําลังพิจารณาจะมาจากการกู้เงินจากสถาบันในประเทศเป็ นหลัก, โดยเม็ดเงินที่ใช้ แบ่งเป็ น
1. ออกพันธบัตรรั ฐบาล ASPS ประเมินการออกพันธบัตร จะทําห้ สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้ มลดลง
ซึง่ จะมีผลทําให้ แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไทย อาจมีข้อจํากัดในการปรับลงได้ ยากขึ ้น โดยปั จจุบนั
ดอกเบี ้ยฯ อยู่ที่ 0.75% และตลาดคาดมีโอกาสจะปรับลงได้ อีก 1 ครัง้ ราว 0.25%
2.) กู้เงิน ในประเทศ หรื อ ต่างประเทศ (คาดจะมาจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) มิใช่ IMF)
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ASPS ประเมินจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว อาทิ ภาระหนีร้ ัฐบาลในอนาคต เนื่องจาก
รัฐบาลการกู้ทําให้ ต้องแบกภาระหนี ้ในระยาว โดยเฉพาะหนี ้สาธารณะต่อ GDP โดยปั จจุบนั อยู่ที่ 6.9 ล้ าน
ล้ านบาท หรื อ 42% /GDP (หากรัฐมีการกู้เงินเต็ม 100% รัฐคาดทําให้ หนี ้สาธารณะ/ GDP ปรับขึ ้นมาอยู่
57% ใกล้ กบั เพดานหนี ้ตามกฎหมายที่ตงไว้
ั ้ ไม่เกิน 60% และคาดว่าจะทําให้ ในอนาคต รัฐบาลอาจจะ
เผชิญข้ อจํากัดจากเพดานหนี ้ (Debt Ceiling) ดังกล่าว รวมถึง ต้ นทุนจากอัตราต่อดอกเบี ้ยในการกู้เงิน
ซึง่ จะมีผลต่อฐานะการคลัง และการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2564 เป็ นต้ นไป และน่าจะมีผลต่ออันดับ Credit
rating ของไทย ล่าสุด เดือน มี.ค. สถาบันจัดอันดเครดิตเรทติ ้ง Fitch ปรับลดมุมมองเครดิจตไทยลงมาอยู่
ที่ Stable จากเดิม Positive และคงอันดับเครดิตเรทติ ้ง BBB+
หนีส
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ทีม่ า : ASPS รวบรวม

 พ.ร.ก. ให้ อํานาจ ธปท. ออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ SMEs วงเงิน 5 แสนล้ านบาท เงินทุน
ไม่ได้ มาจากการกู้ แต่นําเงินที่มีในระบบเศรษฐกิจมาใช้
 พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพภาคการเงินวงเงิน 4 แสนล้ านบาท (21.1% ของวงเงินรวม 1.9 ล้ านล้ าน
บาท) ด้ วยการตังกองทุ
้
นรวม Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund (BSF) และให้
ธปท. ซื ้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว

วันพรุ่งนี้ ลุ้นการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ในประเทศ
สัปดาห์นี ้ประเด็นที่มีนํ ้าหนักต่อตลาดหุ้นไทย คือ ในวันอังคาร 21 พ.ค.นี ้ รัฐบาลจะพิจารณาประเด็น
 พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ จะต่อหรื อไม่ตอ่ ระยะเวลา หรือไม่ ซึง่ จะมีผลต่อข้ อบังคับบางประการเช่นการ
้ 4 ทุม่ – ตี 4 ฯลฯ (ระยะเวลา 26 มี.ค. – 30 เม.ย.)
จํากัดห้ ามประชาชนออกจากบ้ านตังแต่
 พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ สถานประกอบการต่าง ๆ กลับมาเปิ ดร้ านได้ ตามปกติ อาทิ
ห้ างสรรพสินค้ า, ร้ านอาหาร, สนามกีฬากลางแจ้ ง, สนามกีฬาในร่ม/กลุม่ ฟิ ตเนส, ร้ านเสริ มสวย
ร้ านตัดผม, ผับ-บาร์ , และร้ านค้ าเฉพาะสินค้ า เช่น ร้ านเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ฯลฯ อย่างไร
ก็ตามต้ องปฏิบตั ิตามกฎ เช่น การเว้ นระยะห่าง เก้ าอี ้ มีมาตรการตรวจสอบวัดอุณหภูมิ
ASPS คาดว่ามีความเป็ นไปได้ สงู ที่อย่างน้ อยรัฐบาลจะผ่อนคลายเป็ นบางจังหวัด เช่น จังหวัดที่ไม่พบผู้ติด
เชื ้อ เช่น กําแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พิจิตร, ระนอง, อ่างทอง หรื อ จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื ้อ
ต่อกัน 14 วัน เช่น ประจวบคีรีขนั ธ์ พระนครศรี อยุธยา สกลนคร สุรินทร์ เชียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่
แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ราชบุรี สระบุรี เป็ นต้ น
โดยปั จจัยสนับสนุนจากผู้ติดเชื ้อรายใหม่/วันอยู่ในระดับตํ่า เห็นได้ จาก วานนี ้เพิ่มขึ ้น 32 ราย และเพิ่มขึ ้นตํ่า
กว่า 50 ราย ติดต่อกัน 8 วัน ส่งผลให้ จํานวนผู้ติดเชื ้อสะสมอยู่ที่ 2,765 ราย ประกอบกับจํานวนผู้รักษาหาย
รายใหม่มีจํานวนสูงกว่าผู้ติดเชื ้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องเป็ นวันที่ 10 แล้ ว โดยล่าสุดผู้รักษาหายรายใหม่มี
141 ราย เทียบกับผู้ติดชเอใหม่ที่ 32 ราย
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จํานวนผู้ตดิ เชือ้ ใหม่ และจํานวนผู้รักษาหายใหม่ ของไทย

ทีม่ า : Bloomberg

จํานวนผู้ตดิ ที่กาํ ลังรั กษา (Active Case)

ทีม่ า : Bloomberg

โดยรวม ASPS ประเมินหากมีการผ่อนคลายจริ ง ASPS ประเมินว่าจะเป็ นบวกต่อตลาดหุ้นไทยและหุ้น
กลุม่ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ห้ างสรรพสินค้ า และ Modern Trade เลือก DCC (FV@B 2.28) DOHOME (FV@B
7.90) และ SF

กกบ. ผ่อนเกณฑ์ตั้งสํารอง ส่งผลดีต่อกลุ่มเช่าซื้อ ชอบ MTC
วันศุกร์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ได้ อนุมตั ิแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ซึง่ เป็ นมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวจํานวน 2 ฉบับ ซึง่ ส่งผลดีตอ่ กลุม่ ลิสซิ่ง ดังนี ้
ฉบับที่ 1 ผ่ อนปรนชัว่ คราวสําหรั บบริษัททีใ่ ห้ ความช่ วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ทสี่ ่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย คาดจะส่งผลบวกกับหุ้นในกลุม่ ลิสซิง่ เนื่องจากบริ ษัทใน
กลุม่ ฯ สามารถปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ให้ แก่ลกู ค้ าทีอ่ ยู่ใน stage 2 แล้ วสามารถจัดชันใหม่
้ เป็ น stage 1 ได้
ทันที ซึง่ จะสามารถลดการตังสํ
้ ารองของลูกหนี ้ส่วนนี ้ได้ เป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามผลบวกดังกล่าวยังคง
จํากัดเนื่องจากนโยบายส่วนใหญ่ของบริ ษัทในกลุม่ ฯ จะปรับโครงสร้ างหนี ้ให้ กบั ลูกหนี ้ที่มีคําร้ องเข้ ามา
โดยจะปรับโครงสร้ างหนี ้ให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบเท่านัน้ ขณะที่คาดว่าจะเห็นสินเชื่อของบริ ษัทในกลุม่ ฯ
ชะลอตัวลงในงวด 1H63 จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงเวลาดังกล่าว
ฉบับที่
2
ผ่ อนปรนชั่วคราวสําหรั บทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพื่อรองรั บผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ Covid-19 ฝ่ ายวิจยั มีความเห็นเป็ นกลางต่อมาตรการดังกล่าว
เนื่องจากบริ ษัทลิสซิ่งส่วนใหญ่มีสาขากระจายตัวอยู่ในต่างจังหวัด ซึง่ คาดว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจาก
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ภาวะ lock down มากเท่ากับพื ้นที่ในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล ทําให้ คาดว่าบริ ษัทในกลุม่ ฯ จะไม่ได้ รับ
การลดค่าเช่าจากผู้ให้ เช่าในช่วงนี ้
ภาพรวมถือเป็ น sentiment เชิงบวกต่อกลุม่ ลิสซิ่ง โดยฝ่ ายวิจยั ชื่นชอบ MTC มากสุดในกลุม่ ฯ (อยู่ระหว่าง
ทบทวนประมาณการ คาดหลังปรับประมาณการ FV จะลดลงเหลือ 53 บาท) จากการเป็ นผู้นําในกลุม่
สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ ที่มีการกระจายความเสี่ยงไปในภูมิภาคต่างๆ มีการตังสํ
้ ารองอย่างเพียงพอ โดย
คาดว่าบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐทีช่ ่วยบรรเทาผลกระทบของการปรับโครงสร้ าง
หนี ้ รวมไปถึงประโยชน์จากความต้ องการใช้ เงินในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงยังคงแนะนํา ซื ้อ โดยเน้ นไป
ที่การลงทุนในระยะกลางถึงยาว

กําไรงวด 1Q63 ถือเป็นหนึ่งตัวแปรสร้าง Dowside ต่อตลาด
เข้ าสูช่ ่วงประกาศผลประกอบการ 1Q63 ซึง่ ในสัปดาห์หน้ าจะเริ่ มเห็นกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ ประกาศผล
ประกอบการออกมาเป็ นกลุม่ แรก (SCB รายงานกําไรสุทธิงวด 1Q63 เช้ านี ้ เพิ่มขึ ้น yoy, qoq) และตามด้ วย
ภาค Real Sector จากการประเมินสถานการณ์ในเบื ้องต้ นจากการทํา Earnning Preview ไป 32 บริ ษัท
(สัดส่วน 30% ของ Market Cap. ทังตลาด)
้
คาดว่าจะเห็นการลดลงของฐานกําไรสุทธิรวมของบริ ษัทจด
ทะเบียนอย่างมีนยั สําคัญ รายละเอียดการเติบโตหรือลดลงตามตารางทางด้ านล่าง
ตารางเปรี ยบเทียบ Earning Preview ของแต่ ละหลักทรัพย์ รายหมวดหมู่

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

หากเทียบกับผลประกอบการงวด 1Q62 ที่มีกําไรสุทธิรวม 2.66 แสนล้ านบาท และ 4Q62 ที่มีกําไรสุทธิรวม
2.24 แสนล้ านบาท เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็นฐานกําไรสุทธิอยู่ในช่วง 1.5 – 1.6 แสนล้ านบาท ซึง่ หากมีการ
ปรับตัวลดลงแรงดังกล่าว อาจเป็ นการเปิ ดให้ เห็น Downside ของประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 ของ
บริ ษัทจดทะเบียนอีกครัง้ หนึง่
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แม้ ตลาดอาจเผชิญประเด็นผลประกอบการตกตํ่า
อาจถูกหักล้ างจากสถานการณ์เรื่ องการระบาดของ
COVID-19 ที่พบว่าจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มมีจํานวนลดน้ อยลงอย่างต่อเนื่อง (ตํ่ากว่า 50 ราย 7 วันติด) บวกกับ
กระแสเรียกร้ อยให้ รัฐบาลพิจารณาผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการติดเชื ้อที่ทําให้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต้ องหยุดไปหลายส่วน ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าจะเห็นความชัดเจนขึ ้นในสัปดาห์นี ้ โดยวันอังคารที่ 21
เม.ย.63 มีการประชุม ครม. น่าจะสร้ าง Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุม่ ธุรกิจทีไ่ ด้ รับการผ่อนคลาย
อย่างเช่น ศูนย์การค้ า บันเทิง และ อาหาร ซึง่ เป็ นไปได้ ที่จะเห็นแรงซื ้อเก็งกําไรในหุ้นกลุม่ ดังกล่าว โดย
เลือก DCC, DOHOME และ SF เป็ น Top Picks

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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