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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การปรับตัวลดลงแรงของดัชนีดาวโจนส์ น่าจะส่ง Sentiment เชิงลบให้กับตลาดหุ้นไทย และเมื่อ
พิจารณาประกอบกับ Valuation ที่มีค่า PER สูง 18-20 เท่า ก็น่าจะทําให้ SET Index มีโอกาสปรับฐาน
ส่วนประเด็นที่น่าสนใจวันนี้อยู่ที่การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ซึ่งน่าจะทําให้เกิดกระแสการเก็ง
กําไรในหุ้นที่เกี่ยวข้อง วันนี้ปรับพอร์ต โดยการเข้าลงทุนใน CPN และ COM7 เพิ่ม Top Picks วันนี้
เลือก COM7 (FV@B 23.50) และ CPN (FV@B 66)

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนตลอดวัน แม้ ไม่พบผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ในบ้ านเราเพิ่มเติม จนทําให้ การ
กลับมาเปิ ดดําเนินธุรกิจในวันที่ 17 พ.ค.63 ดูมีความเป็ นไปได้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม SET Index ทยอย
ปรับตัวขึ ้นในช่วงที่ผ่านมา ทําให้ เห็นแรงขายทํากําไรออกมาบ้ าง จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ
1294.55 จุด ลดลง 5.14 จุด หรื อ -0.40% มูลค่าการซื ้อขาย 6.22 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ
คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(-0.69%) PTTEP(-0.60%) GPSC(-3.03%) GULF(-3.14%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น
CPALL(-2.38%) BJC(-0.64%) และกลุม่ ขนส่งอาทิ AOT(-1.23%) BA(-1.79%) THAI(-8.77%) รวมถึงหุ้น
ขนาดใหญ่อย่างเช่น AWC(-1.92%) TU(-4.58%) และ CPF(-0.88%) เป็ นต้ น
ดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 516 จุด ซึง่ ประเมินว่ามาจาก 2 สาเหตุได้ แก่ ความกังวลสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ยงั รุนแรง ขณะที่ทางการเดินหน้ าผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อีกเรื่ อง
หนึง่ มาจากถ้ อยแถลงของประธาน Fed ที่ไม่แสดงท่าทีเห็นด้ วยกับแนวคิดเรื่ อง อัตรดอกเบี ้ยนโยบายติดลบ
ทําให้ เม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นกลับเข้ าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย ซึง่ เชื่อว่า Sentiment การปรับตัวลดลง
ของราคาหุ้นในตลาดต่างประเทศดังกล่าว น่าจะมีสว่ นเร่งให้ ตลาดหุ้นไทย ซึง่ ในปั จจุบนั อยู่ในภาวะตึงตัว
ในมุมของ Valuation ปรับฐานลงมาต่อเนื่องได้ สําหรับประเด็นในประเทศที่น่าสนใจมากสุด น่าจะเป็ นการ
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในประเทศ ที่วานนี ้ไม่มีผ้ ตู ิดเชื ้อใหม่ และไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต ผลดังกล่าวทําให้ ถกู คาดหมายว่าจะเห็นการประกาศผ่อนคลายมาตการ Lockdown ให้ ภาค
ธุรกิจหลายประเภทมากขึ ้นสามารถกลับมาทําธุรกิจได้ อีกครัง้ ไม่วา่ จะเป็ น ศูนย์การค้ า และธุรกิจต่างๆ ใน
ศูนย์การค้ า , กิจการร้ านอาหาร และ สปา (บางประเภท) เป็ นต้ น และด้ วยกระแสดังกล่าว น่าจะทําให้ เกิด
กระแสการเก็งกําไรในหุ้นที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ วันนี ้ ฝ่ ายวิจยั เลือก 2 บริ ษัท ที่น่าจะได้ รับผลเชิงบวกได้ แก่ CPN
และ COM7 เป็ นหุ้น Top Pick สําหรับพอร์ ตการลงทุน วานนี ้ CPALL ราคาปรับลงมาแตะจุด Stop Profit
ทําให้ ต้องขายรับกําไรไป 10% ทําให้ วนั นี ้ต้ องทําการปรับพอร์ ต โดยการนําเงินที่ได้ จากการขาย CPALL
15% ของพอร์ ต บวกกับการลดนํ ้าหนักการลงทุนใน BTSGIF 5% (จาก 30% เหลือ 25%) เข้ าลงทุนใน CPN
และ CPALL อย่างละ 10% ทังนี
้ ้ในการติดตามปรับพอร์ ตให้ สอดคล้ องกับพอร์ ตจําลอง ขอให้ นกั ลงทุน
พิจารณา จุด Stop Profit / Cut Loss ที่ฝ่ายวิจยั นําเสนอเพิ่มไว้ ในตารางประกอบการตัดสินใจด้ ว เพื่อลด
ความเสี่ยง และ Lock ผลตอบแทนในอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม

1,294.55
-5.14
62,241

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-4,028.97
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
204.16
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
478.93
นักลงทุนรายย่อย
3,345.88
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Fed เดินหน้า ผ่อนคลาย แต่ไม่ไปถึง จุดที่ ดอกเบี้ยนโยบายติดลบ
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การแถลงข่าวของประธาน Fed นาย Jerome Powell เวลาประมาณหัวคํ่า ตามเวลาไทยโดยติดตามว่าจะ
มีมมุ มองด้ านการใช้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายติดลบ อย่างไร หลังจากมีกระแสประธานาธิบดีทรัมป์ กดดันให้
Fed ควรใช้ นโยบายดอกเบี ้ยติดลบ ดังเช่น ยุโรป และญี่ปนุ่
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ทําให้ ธนาคารกลางต่างๆจําเป็ นใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลาย คือ มีโอกาสลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก
โดยเฉพาะประเทศที่ยงั มีอตั ราดอกเบี ้ยทีแ่ ท้ จริ งเป็ น + (Net Interest Rate) ซึง่ คํานวณจากอัตราดอกเบี ้ย
ลบอัตราเงินเฟ้อ พบว่า
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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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 ฝั่ งประเทศพัฒนาแล้ ว ส่วนใหญ่มี Net Interest Rate ติดลบ และเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายของหลายประเทศอยู่ในระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์แล้ ว เช่น สหรัฐ, อังกฤษ ฯล เป็ น
ต้ น ASPS จึงประเมินว่าโอกาสทีป่ ระเทศพัฒนาแล้ วจะลดดอกเบี ้ยลงอีกจะมีไม่มาก
 ฝั่ งประเทศกําลังพัฒนา โดยส่วนใหญ่มี Net Interest Rate กว้ างมาก หรื อเป็ น + มาก บ่งชี ้ได้
ว่ามีช่องว่างในการการลดดอกเบี ้ย คาดว่ายังมีโอกาสลดได้ อีก
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริง (Real Interest Rate) ของแต่ ละประเทศ

ทีม่ า: Bloomberg, หมายเหตุ อัตราเงินเฟ้ อปัจจุบนั ของญี ่ปนุ่ , สหรัฐ, อังกฤษ, มาเลเซี ย และอิ นเดีย เป็ นข้อมูลเดือน มี.ค. 63

ขณะที่ไทย ASPS คาดในช่วงที่เหลือของปี นี ้มีโอกาสที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยฯ ลงจากปั จจุบนั
0.75% ลงอีก 1 ครัง้ ราว 0.25% เนื่องจาก Net Interest Rate กว้ างมาก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ เดือน
ล่าสุด ติดลบ 3% และในช่วงที่เหลือของปี เงินเฟ้อคาดจะยังติดลบต่อ
ในภาวะที่ดอกเบี ้ยอยู่ในระดับตํ่า และยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ตามกลไกถือว่าส่งผลดีตอ่ ตลาดหุ้น
เนื่องจากดอกเบี ้ยฯลดลงทุกๆ 0.25% จะส่งผลให้ ตลาดหุ้นไทยซื ้อขายบน PE ที่สงู ขึ ้น 0.79 เท่า ถือการเปิ ด
Upside ของดัชนี SET index ราวๆ 57 จุด (ดังตาราง) บวกกับการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ ามาในระบบ หนุน
ให้ ตลาดหุ้นเกือบไทยฟื น้ ขึ ้นเกินกว่าครึ่งของที่ปรับฐานลงไปในปี นี ้ (จาก -39% เหลือ -18%ytd) อยู่ที่ 1294
จุด (ระดับ P/E ที่ 17.8 เท่า)
ตารางเปรี ยบเทียบ Target SET Index ณ Bond Yield ระดับต่ างๆ
Addition
Bond Yield 1 ปี Earning Yield SET PER
Chg PER
Target SET
ลด 0.00%

5.75%

17.4

-

ลด 0.25%

5.50%

18.2

0.79

57

ลด 0.50%

5.25%

19.0

1.66

120

ลด 0.75%

5.00%

20.0

2.61

189

-

*Bond Yield 1 ปี อยู่ที่ 0.75%
* กําหนดให ้ Market Earning Yield Gap เท่ากับ 5%

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับประมาณการลง สะท้ อนจากกําไรงวด 1Q63 ที่ลา่ สุดมีการ
รายงานมาแล้ วทังสิ
้ ้น 268 บริ ษัท (คิดเป็ น 65.4% ของมูลค่าตลาด) มีกําไรสุทธิรวมกันทังสิ
้ ้น 7.5 หมื่นล้ าน
บาท ลดลงถึง 50.8%QoQ และ 64.5%YoY ถือเป็ นอีกหนึง่ ความเสี่ยงของตลาด
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ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศ 0 ราย สร้างโอกาสที่จะผ่อนคลาย Lockdown มากขึ้น
สถานการณ์ไวรัส COVID-19ในไทยมีแนวโน้ มดีขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั วานนี ้ไม่พบผู้ติดเชื ้อรายใหม่ (ครัง้ แรก
ในรอบ 4 เดือน) ส่งผลให้ จํานวนผู้ติดเชื ้อสะสมอยูท่ ี่ 3,017 ราย และผู้ติดเชื ้อทีอยู่ระหว่างรักษา (Active
case) ล่าสุดเหลือ 117 ราย
เชื่อว่าจะหนุนความเชื่อให้ รัฐบาลพิจารณาผ่อนคลายให้ กิจการ
สถานการณ์ในประเทศที่ดีขึ ้นดังกล่าว
ต่างๆ กลับมาดําเนินการ (Reopen) เร็วขึ ้น โดยล่าสุด การผ่อนคลายในระยะที่ 2 (Phase 2) คาดจะเริ่ ม 17
พ.ค. 2563 (กรณีไม่มีผ้ ตู ิดเชื ้อระลอก 2) ดังรูปด้ านล่าง
การผ่ อนคลายให้ กจิ การกลับมาดําเนินงานในแต่ ละระยะ

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

กระแสการผ่อนคลายธุรกิจรอบที่ 2 ดังกล่าว ASPS คาดว่าจะดีตอ่ ธุรกิจที่สามารถกลับมาดําเนินการได้
อาทิเช่น ห้ างสรรพสินค้ า และ Community Mall, ร้ านอาหารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นห้ างสรรพสินค้ า, ร้ านค้ าปลีก, สปา
เป็ นต้ น แต่ทว่าการผ่อนคลายดังกล่าวน่าจะยังไม่ทําให้ กําไรของบริษัทในกลุม่ ฯ กลับมาฟื น้ ตัวเป็ นปกติ
ASPS จึงมองว่าการผ่อนคลายน่าจะส่งผลบวกในเชิง Sentiment เป็ นหลัก ดังนี ้
กลุ่มศูนย์ การค้ า เช่น CPN(FV@B66) คาดได้ Sentiment เชิงบวกจากการกลับมาเปิ ดห้ างสรรพสินค้ า
เนื่องจากมีการปิ ดห้ างสรรพสินค้ าต่อเนื่องในเดือน เม.ย. อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายให้ ห้างกลับมา
ดําเนินธุรกิจดังกล่าว คาดห้ างสรรพสินค้ าต้ องมีการให้ สว่ นลดค่าเช่าแก่ผ้ เู ช่าต่อเนื่อง แม้ รายได้ คา่ เช่า
บริ การฟื น้ ตัวขึ ้นใน 2H63 เทียบกับ 1H63 แต่ยงั ไม่กลับสูร่ ะดับปกติ
กลุ่มค้ าปลีก ASPS ประเมินร้ านค้ าปลีกที่ปิดสาขาในช่วงก่อนหน้ า เริ่ มกลับมาเปิ ดสาขาได้ แล้ วราว 50%
ของสาขาทังหมด
้
แต่สว่ นใหญ่ยงั เป็ นสาขาต่างจังหวัด และส่วนทีเ่ หลือคาดจะกลับมาเปิ ดได้ ในวันที่ 17
พ.ค. 2563 การเข้ าลงทุนจึงเน้ นในกลุม่ ที่ได้ ประโยชน์กลับมาเปิ ดสาขาสูง เช่น COM7 (FV@B23.5) และ
DOHOME (FV@B7.9)

กลยุทธ์เน้นลงทุนหุ้นกลับมาดําเนินธุรกิจอีกครั้ง ชอบ CPN COM7
Valuation ตลาดทีเ่ ริ่มตึง กลยุทธ์ เน้ นลงทุนหุ้นเน้ นธีม Reopening จากการกลับมาดําเนินธุรกิจอีก
ครั้ ง หลังจากวานนี้ประเทศไทยไม่ พบผู้ตดิ เชื้อ COVID-19 เป็ นวันแรก ทําให้ ดมู ีความเป็ นไปได้
มากขึน้ ทีร่ ั ฐบาลจะผ่ อนคลายล็อคดาวน์ และให้ เปิ ดดําเนินธุรกิจในวันที่ 17 พ.ค.63 โดยฝ่ ายวิจัย
ฯชื่นชอบ CPN และ COM7 น่ าจะเป็ นเป้าหมายทีด่ สี าํ หรั บ Fund Flow ในลําดับถัดไป ซึง่
รายละเอียดทีน่ ่ าสนใจดังนี้

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
CPN หากเปรี ยบเทียบกับธุรกิจสะดวกซื ้อที่เปิ ดทําการปกติ อย่าง CPALL จะเห็นได้ วา่ ราคาหุ้นปรับตัวขึ ้น
ได้ ดี โดยปรับตัวขึ ้น 1.03%(mtd) สวนทาง SET index ที่ปรับตัวลง 0.55%(mtd) ซึง่ หากศูนย์การค้ าเปิ ด 17
พ.ค.63 คาดส่งผลให้ ราคาหุ้น CPN ที่ Laggard SET Index อยู่ ณ ปั จจุบนั สามารถกลับมา Outperform
ได้ ในเวลาถัดไป เนื่องจากคาดว่าจะผ่อนปรนให้ กบั ธุรกิจศูนย์การค้ าเป็ นลําดับแรกๆ นอกจากนี ้ CPN เป็ น
บริ ษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรง เชื่อว่าจะรับมือกับวิกฤติครัง้ นี ้ได้ ดี และพร้ อมกลับมาเติบโตมัน่ คงใน
ระยะยาว อีกทังมี
้ Upside สูงเป็ นลําดับต้ นๆ ในกลุม่ ศูนย์การค้ า
COM7 ถือเป็ นอีกหนึง่ ตัวเลือกที่นา่ สนใจลงทุนในธีม Reopening ซึง่ ได้ ประโยชน์ใน 2 มุม คือ
1) หากคลาย Lock จังหวัดที่เหลือจะช่วยให้ กลับมาเปิ ดสาขาที่เหลืออีกกว่า 60% หลังจากช่วง ต้ น พ.ค.เพิ่ง
กลับมาเปิ ดสาขาได้ ราว 30%
2) ความต้ องการใช้ งานสินค้ าไอทีเพิ่มขึ ้นมีนยั ฯ เช่น กลุม่ นักเรี ยนนักศึกษาที่คาดมีเข้ าสู่ New Normal ใน
เรื่ องการเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ทจี่ ะมีบทบาทมากขึ ้น หนุนเกิดเม็ดเงินจับจ่ายอุปกรณ์ IT ที่ใช้ ใน
การศึกษาทัว่ ประเทศ ซึง่ COM7 จะได้ ประโยชน์อย่างมาก จากการที่เป็ นห้ างโมเดิร์น เทรดสินค้ าไอที+มือ
ถือมายาวนาน และครอบคลุมทัว่ ประเทศรวม 801 แห่ง
ส่วนช่วงที่เหลือของปี ยงั มีประเด็นบวกรออยู่ ทังการนํ
้
าสินค้ าแบรนด์ Xiaomi ของดี ราคาย่อมเยาว์ มา
จําหน่าย ตอบโจทย์ภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั รวมถึงกระแส iPhone รุ่นใหม่ที่คาดได้ รับความนิยมสูง จาก
ความเป็ นไปได้ รองรับ 5G หนุนให้ กําไรปี 2564 พลิกกลับมาเติบโตสูง 49.5% ทําให้ อาจมี Upside ส่วน
เพิ่ม นอกประมาณการ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องความต้ องการสินค้ าไอทีจากพฤติกรรม New Normal ด้ าน
การศึกษาดังกล่าว และอาจเกิดจากการควบรวมคู่แข่งในตลาดที่ดําเนินธุรกิจต่อไปไม่ไหว ซึง่ COM7 มี
ความพร้ อมจากฐานะการเงิน COM7 ที่ Net gearing ยังตํ่าเพียง 0.25 เท่า + มีเงินสดในมือกว่า 1 พันล้ าน
บาท
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