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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ กนง.อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา 0.25% ซึ่งโดย
หลักการจะมีส่วนทําให้ SET Index สามารถซื้อขายบนค่า PER ที่สูงขึ้นได้ แต่อยางไรก็ตามแรงกดดัน
ที่มาจากการปรับลดประมาณการกําไร บจ. อาจมีน้ําหนักมากกว่า เมื่อชั่งน้ําหนักแล้วอาจทําให้เห็นแรง
ขายทํากําไรออกมาได้ แนะนําปรับพอร์ต โดยขายทํากําไร BCP และ นําเงินเข้าลงทุนใน ADVANC และ
BDMS หุ้น Top Picks เลือก ADVANC (FV@B 210) และ BDMS (FV@B 23.80)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนบวกเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังจากมีการทดลองวัคซีนใน
เบื ้องต้ นของบริ ษัท Moderna บวกกับ จํานวนผู้ติดเชื ้อในประเทศยังอยู่ในระดับตํ่าโดยเพิ่มขึ ้น 2 ราย จึงทํา
ให้ ตลาดหุ้นปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1309.95 จุด เพิ่มขึ ้น 23.42 จุด หรื อ +1.82% มูลค่าการซื ้อขาย 7.88
หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน ได้ แก่ PTT(+1.39%) PTTEP(+2.92%)
GPSC(+2.45%) GULF(+2.01%) กลุม่ ขนส่งอย่าง AOT(+2.56%) BEM(+2.62%) BTS(+2.56%)และ
กลุม่ ธ.พ.เช่น BBL(+2.65%) KBANK(+5.78%) SCB(+4.12%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น
BDMS(+5.08%) CRC(+5.07%) และ PTTGC(+3.95%) เป็ นต้ น
ประเด็นหลักในประเทศวันนี ้ติดตามผลการประชุม กนง. ซึง่ คาดหมายว่าน่าจะเห็นการพิจารณาปรับลด
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 0.5% ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นแรงพยุงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะหดตัวรุนแรงใน
งวด 2Q63 ขณะที่ความไม่แน่นนอนเรื่ องการแพร่ระบาดของ Covid-19 ก็ยงั มีอยู่ สําหรับผลกระทบต่อ SET
Index หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงมา ก็จะส่งผลทําให้ สว่ นต่างระหว่างผลตอบแทนของการ
ลงทุนในตลาดหุ้น กับ พันธบัตร (Market Earning Yield Gap) ขยายตัวกว้ างขึ ้น หรือหากนักลงทุนยอมตรึง
Market Earning Yield Gap ไว้ เท่าเดิมก็จะทําให้ คา่ PER เป้าหมายของตลาดหุ้นไทย ปรับตัวสูงขึ ้นได้ ราว
0.7-0.8 เท่า ทังนี
้ ้ในสมมุติฐานของฝ่ ายวิจยั กําหนดเป้าหมาย Market Earning Yield Gap ไว้ ที่ 5% ซึง่
คํานวนกลับมาเป็ นค่า PER เป้าหมายได้ ที่ 17.4 เท่า หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง และยังคง
Market Earning Yield Gap ไว้ ที่ 5% ก็จะทําให้ คา่ PER เป้าหมาย ขยับขึ ้นมาอยู่ที่ 18.1 - 18.2 เท่า ซึง่ ถือ
เป็ นผลดี แต่อย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึง่ เราก็มองเห็น Downside ที่จะเกิดขึ ้นต่อ SET Index เช่นกัน โดย
ประเด็นหลักอยู่ทปี่ ระมาณการผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ กําลังจะถูกปรับลดลงจากเดิมที่มคี า่
กําไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 72.6 บาท/หุ้น โดยเป็ นไปได้ ที่จะปรับลดลลงมาสูร่ ะดับ 66-67 บาท/หุ้น ถือเป็ นการ
ปรับลดที่รุนแรงอีกครัง้ หนึง่ และหากใช้ คา่ SET Index ที่ 1300 จุด เป็ นตัวคํานวน ก็จะทําให้ มีคา่ PER สิ ้น
ปี 2563 อยู่ที่ 19.7 - 20.3 เท่า ซึง่ จะเห็นได้ วา่ สูงกว่าค่า PER เป้าหมายใหม่กรณีปรับลดอัตราดอกเบี ้ย ซึง่
หมายความว่าผลกระทบจากการปรับลดประมาณการแรงกว่า ผลบวกที่ได้ จากการปรับลดอัตราดอกเบี ้ย
ภาวะดังกล่าวทําให้ เชื่อว่า SET Index อยู่ในภาวะที่มี Upside จํากัดและมีโอกาสที่จะถูกขายทํากําไร
ออกมาได้ กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ แนะนําให้ ปรับพอร์ ตโดย ขายทํากําไร BCP รับรู้กําไรกว่า 10% และให้ นํา
เงินเข้ าลงทุนใน ADVANC และ BDMS ซึง่ ในวันนี ้เลือกทัง้ 2 บริ ษัทเป็ น Top Picks
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มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,309.95
23.42
78,864

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
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ตลาดหุ้นโลกพักฐาน จากประเด็น COVID-19
ตลาดหุ้นโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาพักฐานอีกครัง้ หลังจากเพิ่มขึ ้นแรงในต้ นสัปดาห์ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐ
ดัชนี Dow Jones ลดลง 1.6%, S&P 500 ลดลง 1% และ NASDAQ ลดลง 0.4% โดยมีปัจจัยกดดันจาก
 STAT News เว็บไซต์ข่าวด้ านสุขภาพสหรัฐรายงานว่า ผลทดลองวัคซีนของบริ ษัท Moderna ยัง
ไม่ชดั เจนพอที่จะประเมินประสิทธิภาพ ส่วนหนึง่ มาจากการที่มีอาสาสมัครที่เข้ าร่วมเพียง 45
ราย (วันก่อนหน้ าตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับข่าวบวก เรื่ องผลการทองลองของบริ ษัท Moderna
ได้ ผลดี)
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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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 รายงานงบการเงินของบริ ษัทในสหรัฐในงวด 1Q63 หลายตัวเมื่อวานนี ้ออกมาตํ่ากว่าที่ตลาด
คาด อาทิ Walmart Home depo
 ความกังวลไวรัส COVID-19 กลับมาอีกครัง้ หนึง่ ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลก ล่าสุดอยู่ที่ 4.97
ล้ านราย โดยล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ (New case) ประเทศฝั่ งสหรัฐ ยุโรป และจีน ได้
ผ่านจุด Peak ไปแล้ ว แต่ลา่ สุด การแพร่ระบาดบางประเทศกลับเพิ่มขึ ้นสูง คือ ประเทศแถบ
อเมริ กาใต้ คือ บราซิล ซึง่ มีจํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 7% ต่อวัน และยังเพิ่มขึ ้น 13%
เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้ า ฝั่ งประเทศในเอเซีย ล่าสุด คือ อินเดีย จํานวนผู้ติดเชื ้อยังเพิ่มขึ ้นสูง
และมากที่สดุ ในเอเซีย ล่าสุดอยู่ 1.06 แสนราย ซึง่ เป็ นประเด้ นที่ต้องติดตามต่อ
อัตราการเพิ่มจํานวนผู้ตดิ เชือ้ รายใหม่ /วัน ในประเทศแถบอเมริกาใต้ และเอเชียใต้

ทีม่ า: Bloomberg

บ่าย 2 วันนี้คาด กนง. ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25%
วันนี ้ในประเทศให้ นํ ้าหนักเวลาบ่าย 2 การประชุม กนง. ผลสํารวจนักวิเคราะห์ใน Bloomberg ราว 87.5%
จากทังหมด
้
24 ท่าน คาดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 0.25%เหลือ 0.5% (ตํ่าสุดเป็ น
ประวัติการณ์) สอดคล้ องกับความเห็นของ ASP คาดปรับลงโดยประเมินจากปั จจัยแวดล้ อม
 อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งไทย (ดอกเบี ้ยฯปั จจุบนั หักเงินเฟ้อ) เป็ นบวกอยู่ราว 3.7% ทําให้ ยงั มี
ช่องว่างในการลด (เงินเฟ้อ ล่าสุด ติดลบ 3% และในช่วงที่เหลือของปี เงินเฟ้อคาดจะยังติดลบ
ต่อ)
 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี และ 2 ปี (Bond yield) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่
0.63%และ 0.60%(ตํ่ากว่าดอกเบี ้ยนโยบายที่ 0.75%) บ่งชี ้ว่านักลงทุนในตลาดคาดดอกเบี ้ยฯ
จะลดลง
 เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดหดตัวแรงสุดในงวด 2Q63 และยังมีความไม่แน่นอนเรื่ องการแพร่
ระบาดของ Covid-19 ละรอกที่ 2 ยังมีอยู(่ แม้ ปัจจุบนั บ้ านเราจะควบคุมจไนวนผู้ติดเชื ้อได้ ดี)
แนวโน้ มอัตราดอกเบี้ยฯทีล่ ดลงถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่ อ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่
แนะนําหลีกเลี่ยงลงทุน แต่ ถอื เป็ น Sentiment บวกต่ อหุ้นในกลุ่มเช่ าซื้อ, อสังหาริมทรั พย์ (LH AP),
หุ้นปั นผล RATCH, DIF, TTW, DCC, PTT ฯลฯ

กลยุทธ์ลดความเสี่ยงพอร์ต เน้นหุ้นมั่นคง ชอบ ADVANC BDMS
วานนี ้ตลาดหุ้นไทยฟื น้ ตัวแรงกว่า 23.4 จุด หรือ 1.82% หนุนผลตอบแทนในเดือน พ.ค. พลิกกลับมาเป็ น
บวก 0.64% (mtd) มาอยู่ที่ 1309.95 จุด ตอบรับประเด็นบวกจากความคืบหน้ าความคืบหน้ าของวัคซีน
ป้องกัน COVD-19

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
ในเชิง Valuation พบว่าตลาดหุ้นทัว่ โลก ทีป่ ั จจุบนั ซื ้อขายกันบน PER ที่สงู มาก แม้ จะเทียบจาก P/E64F ที่
ประเมินจาก Consensus เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐซื ้อขายกันบน PER64F ที่สงู ถึง 18.1 เท่า (ปี นี ้ดัชนีปรับตัว
ลดลงเพียง %) ส่วนตลาดหุ้นไต้ หวันและเกาหลีใต้ แม้ ดชั นีจะฟื น้ ขึ ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่ยงั ซื ้อขายบน
PER64F ที่ระดับตํ่าเพียง 14.6 เท่า และ 9.8 เท่า ตามลําดับ ส่วนตลาดหุ้นไทย ปั จจุบนั ซื ้อขายกันบน
PRE64F ที่สงู ถึง 16.8 เท่า สูงสุดในภูมิภาค แสดงให้ เห็นว่านักลงทุนมองข้ ามเหตุการณ์ตา่ ง ณ ปั จจุบนั ไป
ถึงผลประกอบการณ์ปีหน้ าแล้ ว
เปรี ยบเทียบ PER 64F ของตลาดหุ้นทั่วโลก

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS, Bloomberg

ส่วนวันนี ้ประเด็นที่ต้องติดตามผลการประชุม กนง. ซึง่ คาดหมายว่าน่าจะเห็นการพิจารณาปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 0.5% จะส่งผลทําให้ สว่ นต่างระหว่างผลตอบแทนของการลงทุนใน
ตลาดหุ้น กับ พันธบัตร (Market Earning Yield Gap) ขยายตัวกว้ างขึ ้น หรื อหากนักลงทุนยอมตรึง Market
Earning Yield Gap ไว้ เท่าเดิมก็จะทําให้ คา่ PER เป้าหมายของตลาดหุ้นไทย ปรับตัวสูงขึ ้นได้ ราว 0.7-0.8
เท่า ทังนี
้ ้ในสมมุติฐานของฝ่ ายวิจยั กําหนดเป้าหมาย Market Earning Yield Gap ไว้ ที่ 5% ซึง่ คํานวน
กลับมาเป็ นค่า PER เป้าหมายได้ ที่ 17.4 เท่า หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง และยังคง Market
Earning Yield Gap ไว้ ที่ 5% ก็จะทําให้ คา่ PER เป้าหมาย ขยับขึ ้นมาอยู่ที่ 18.1 - 18.2 เท่า ซึง่ ถือเป็ นผลดี
แต่อย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึง่ เราก็มองเห็น Downside ที่จะเกิดขึ ้นต่อ SET Index เช่นกัน โดยประเด็น
หลักอยู่ที่ประมาณการผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ กําลังจะถูกปรับลดลงจากเดิมที่มีคา่ กําไรต่อ
หุ้น (EPS) อยู่ที่ 72.6 บาท/หุ้น โดยเป็ นไปได้ ที่จะปรับลดลลงมาสูร่ ะดับ 66-67 บาท/หุ้น ถือเป็ นการปรับลด
ที่รุนแรงอีกครัง้ หนึง่ และหากใช้ คา่ SET Index ที่ 1300 จุด เป็ นตัวคํานวณจะทําให้ มีคา่ PER สิ ้นปี 2563
อยู่ที่ 19.7 - 20.3 เท่า ซึง่ จะเห็นได้ วา่ สูงกว่าค่า PER เป้าหมายใหม่กรณีปรับลดอัตราดอกเบี ้ย ซึง่
หมายความว่าผลกระทบจากการปรับลดประมาณการแรงกว่า ผลบวกที่ได้ จากการปรับลดอัตราดอกเบี ้ย
ภาวะดังกล่าวกลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ ลดความเสี่ยงพอร์ ต แบ่งเงินลงทุนในหุ้น Defensive ชอบ ADVANC
BDMS มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี ้
ADVANC(FV @ 210.00) ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าเป็ นหุ้นน่าสนใจลงทุนอีกครัง้ จาก 3 เหตุผลหลัก
1. ราคาหุ้นปรับฐานตอบรับผลกระทบเชิงลบการแข่งขันและ COVID-19 ไปแล้ ว ขณะทีป่ ั จจุบนั เริ่ ม
เห็นสัญญาณการแข่งขันในอุตสาหกรรมดีขึ ้น จากการจํากัดปริ มาณใช้ ข้อมูลแพ็คเกจ Unlimted
Data ของลูกค้ าเติมเงิน ซึง่ บวกต่อ ADVANC ที่มีฐานลูกค้ ามากสุด
2. ระยะยาวมีโอกาสเรี ยกเก็บค่าบริ การ 5G เพิ่มได้ หลัง TRUE แสดงจุดยืนที่จะเรี ยกเก็บค่าบริ การ
5G สูงขึ ้นเช่นเดียวกัน
3. จุดเด่นที่มนั่ คงสูง จากศักยภาพป็ นผู้นํากลุม่ ในระยะยาว จากการถือครองคลื่น 5G มากสุดและ
ยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่งกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงปี ละ 6.0-7.0 หมื่นล้ านบาท
พร้ อมลงทุนเพื่อเติบโต และจ่ายเงินปั นผลเกินปี ละ 3% ต่อเนื่อง จูงใจในภาวะอัตราดอกเบี ้ยตํ่า
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BDMS (FV@B23.8) แม้ ภาพรวมอาจยังได้ รับผลกระทบผู้ป่วย Fly-in (15% ของรายได้ ) ที่ลดลง แต่ฝ่าย
วิจยั ยังเห็นความน่าสนใจลงทุน จาก 3 ปั จจัย คือ
1) ราคาหุ้นยัง Laggard หุ้น Big Cap โดย YTD ปรับตัวลดลง 21.1% เชื่อว่าสะท้ อนผลกระทบ
COVID-19 ไปมากแล้ ว และข้ อมูลจากที่ประชุมวานนี ้ สร้ างความเชื่อมัน่ ฝ่ ายวิจยั ว่าจะกระทบ
COVID-19 ตํ่ากว่าตลาดคาด จากการปรับตัวรวดเร็วทังการควบคุ
้
มต้ นทุน, การติดต่อลูกค้ า
ต่างชาติตอ่ เนื่อง ขณะที่ในกลุม่ ผู้ป่วยไทยเริ่ มเห็นการฟื น้ ตัว mom รวดเร็วในเดือนพ.ค.63
2) การฟื น้ ตัวของผู้ป่วยต่างชาติระยะสัน-กลางยั
้
งคาดหวังสูงและเร็ว จากจุดเด่น COVID-19 ใน
ประเทศไทยที่ยงั ควบคุมได้ ดี เทียบกับรพ.คูแ่ ข่งการแพทย์ในอินเดีย + สิงคโปร์ ทีย่ งั ไม่คลี่คลาย
ประกอบกับ กลุม่ ลูกค้ าหลัก Fly-in ของ BDMS ที่ไม่ใช่ประเทศในกลุม่ ที่มีการระบาดสูง ในกลุม่
ตะวันออกกลาง ทําให้ น่าจะเห็นการกลับมาอนุญาตเดินทางกลับเข้ ามาเร็วกว่ากลุม่ อื่นๆ และ
คาดว่าการกลับมารักษาจะไม่เผชิญอุปสรรคหากต้ องกักตัว เนื่องจากการรักษาพยาบาลเป็ น
สิ่งจําเป็ น แตกต่างจากกรณีทอ่ งเทีย่ ว
3) ระยะยาวจากจุดแข็งเป็ นรพ.ที่มีความครอบคลุมต้ นนํ ้า – ปลายนํ ้า (ทังการป
้ ้ องกัน, รักษา และ
ฟื น้ ฟู) ประกอบกับ ภายใต้ เครื อรพในกลุม่ กว่า 48 แห่ง ทัว่ ประเทศ จึงเชื่อว่า BDMS จะเป็ นหนึง่
ในรพ.ที่รับประโยชน์มากสุด จากแนวโน้ มความต้ องการรักษาพยาบาลตามโครงสร้ างผู้สงู อายุที่
เพิ่มขึ ้น และน่าจะคาดหวังได้ ในระดับไม่ตํ่ากว่า 10% ต่อปี

แนะนําปิดสถานะ Pairs Trade คู่ BCP-BCPG และ BTSGIF-BTS ยังได้ผลตอบแทนชนะตลาด
หลังจากแนะนําเปิ ดสถานะ Pairs Trade คู่ BCP-BCPG และ BTSGIF-BTS เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 เริ่ มจาก
คู่ BCP-BCPG มีกาํ ไรสูงถึง 10.42% ด้ วยการฟื น้ ตัวแรงของหุ้นปิ โตร ตามราคานํ ้ามันที่ฟืน้ ตัวแรง แต่คาด
ว่าการปรับตัวขึ ้นของราคานํ ้ามันเริ่ มชะลอลง จึงแนะนําปิ ดสถานะในวันนี ้ โดยการขาย BCP ที่ราคา 21.2
บาท และ ซื ้อคืน BCPG ที่ราคา 16 บาท จะทําให้ ได้ ผลตอบแทน 10.42% ขณะที่ SET Index ที่ให้
ผลตอบแทนราว 0.68% ในช่วงเวลาเดียวกัน
คู่ BTSGIF-BTS ล่ าสุดขาดทุน -5.3% แนะนําปิ ดสถานะในวันนี ้ โดยการขาย BTSGIF ที่ราคา 7.5 บาท
และ ซื ้อคืน BTS ที่ราคา 12 บาท จะทําให้ ได้ ผลตอบแทน -5.3% เนื่องจาก BTSGIF ยังมีความเสี่ยงจากผล
ประกอบการที่จะประกาศในช่วงปลายเดือน พ.ค. มีโอกาสพลิกเป็ นขาดทุน เนื่องจากมีการปรับลดมูลค่า
สินทรัพย์ลง
ตารางผลตอบแทนของ 2 คู่ Pair Trade ที่ฝ่ายวิจยั เคยนําเสนอ
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Ratio
ปัจจุบัน

Return

BCP-BCPG

1.20

1.33

10.42%

BTSGIF-BTS

0.66

0.63

-5.30%

Pair Trade

ALL

5.1%

Average

2.6%

SET Index

2.4%
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สรุ ปกลยุทธ์ Pairs Trade ทั้ง 2 คู่ ได้ ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.6% ชนะ SET Index ทีใ่ ห้ ผลตอบแทนราว
2.4% ในช่ วงเวลาเดียวกัน
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