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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา 0.25% ตามคาด สะท้อนมุมมองเชิงลบของภาพเศรษฐกิจ
ในอนาคต เชื่อสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มธนาคาร ส่วนเช่าซื้อที่ในอดีตเคยได้ประโยชน์ แต่ในรอบนี้น่าจะถูก
Sentiment เศรษฐกิจหดตัวหักล้างไปจนหมด พอร์ตการลงทุนวานนี้มีการทำ Stop profit หุ้น COM7
และ CPN แนะนำให้เกลี่ยเงินลงทุนเข้าในหุ้น 3 บริษัทได้แก่ CPALL, LH และ TTW ซึ่งเลือกเป็น Top Picks
เลือก CPALL (FV@B 78), LH (FV@B 8) และ TTW (FV@B 15.10)

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ตลาดหุน้ ไทยปิ ดตัวในแดนบวกสวนทางตลาดหุน้ ในภูมิภาค จากการประชุม กนง. ช่วงบ่ายทีมีการ
ปรับลดดอกเบียฯลงอีก . % เหลือ . % ตามทีตลาดคาดไว้ จึงทําให้ตลาดหุน้ ปิ ดตัวในแดนบวกทีระดับ
. จุด เพิมขึน . จุด หรือ + . % มูลค่าการซือขาย . หมืนล้านบาท ซึงกลุม่ ทีหนุนตลาด
หลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน ได้แก่ PTT(+0.68%) BGRIM(+5.26%) GPSC(+3.75%) GULF(+2.63%) กลุม่
ค้าปลีกอย่าง CPALL(+0.36%) BJC(+7.28%) HMPRO(+1.37%) และกลุม่ สือสาร เช่น
ADVANC(+1.06%) INTUCH(+1.90%) TRUE(+2.41%) รวมถึงหุน้ ขนาดใหญ่อย่างเช่น TMB(+7.22%)
MTC(+4.35%) และ WHA(+10.00%) เป็ นต้น
การประชุม กนง. วานนี มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายลง . % มาอยู่ที . % ตามความ
คาดหมาย ทังนีเป็ นการสะท้อนมุมมองเศรษฐกิจทีเป็ นลบในช่วงเวลาทีเหลือของปี ผลกระทบจากการปรับ
ลดอัตราดอกเบียดังกล่าว เชือว่าจะสร้างแรงกดดันต่อการทํากําไรของกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ โดยล่าสุด
BBL ประกาศปรับลดอัตราดอกเบียเงินกูล้ งราว . % (MLR) ส่วนดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ปรับลดลง
เหลือ . % ซึงน่าจะทําให้ NIM แคบลง แต่ทงนี
ั ฝ่ ายวิจยั ได้สะท้อนผลกระทบดังกล่าวไว้ในประมาณการ
แล้ว (ฝ่ ายวิจยั กําหนดสมมุติฐานให้อตั ราดอกเบียนโยบายอยู่ที . % มาตังแต่ตน้ ปี ) อย่างไรก็ตามยังมี
ความเสียงทีต้องระวังอีกส่วนหนึงคือผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจ ซึงจะทําให้ระดับ NPL เพิม
สูงขึน สําหรับกลุม่ เช่าซือ ซึงโดยปกติมกั จะมีมมุ มองว่าได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบียทีปรับลดลง แต่ใน
รอบนี ด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจหดตัวทีทําให้ยอดขายรถยนต์ใหม่ ลดตําลงอย่างมีนยั สําคัญ ระดับหนี
เสียทีเป็ นสินเชือบุคคล มีแนวโน้มสูงขึน อาจเป็ นปั จจัยทีกลบ Sentiment เชิงบวกจากทิศทางดอกเบียที
ปรับลดลงได้จนหมด สําหรับภาพรวมของตลาดหุน้ ไทย ในเชิง Valuation ฝ่ ายวิจยั ก็ยงั เชือว่ามีความแพง
อยู่มาก โดยจากจํานวนหุน้ ทีอยู่ใน Coverage ของฝ่ ายวิจยั ทังหมด พบว่ามีหนุ้ ทีให้คาํ แนะนําซือเพียง %
ส่วนทีเหลือเป็ น Switch / ขาย ภายใต้ภาวะปั จจุบนั จึงถือว่ามีความเสียงทีจะเห็นแรงขายทํากําไรออกมาได้
สําหรับกลยุทธ์การลงทุน วานนี มีการทํา Stop Profit ในหุน้ บริษัท ได้แก่ COM7 และ CPN โดยทํากําไร
ได้ . % และ . % ตามลําดับ แนะนําให้ เกลียเม็ดเงินเข้าลงทุนในหุน้ ใมห่ บริษัทได้แก่ CPALL (10%)
และ TTW (5%) พร้อมกันนีให้เพิมนําหนักการลงทุนใน LH จาก % เป็ น 10% พร้อมกับเลือกหุน้ ทัง บริษัท
ดังกล่าว เป็ น Top Pick สําหรับวันนี
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ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว มองข้ามความเสี่ยง COVID-19 และสงครามการค้ารอบใหม่
ตลาดหุน้ โลกปรับตัวเพิมขึนวานนี โดยตลาดหุน้ สหรัฐ ดัชนี Dow Jones เพิมขึน 1.52%, S&P 500 เพิมขึน
1.67% และ NASDAQ เพิมขึน 2.08% ภายหลังรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Minute) ระบุ
ว่า Fed จะยังคงอัตราดอกเบียนโยบายในระดับตํา และมาตรการ QE แบบไม่จาํ กัดวงเงินอย่างต่อเนือง
ต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื นตัว
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้ โลกเหมือนจะมองข้ามปั จจัยลบบางอย่างไป เช่น การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ภายหลังจากที องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานวานนีว่า จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ตอ่ วันทัวโลก
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึน
โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วจิ ารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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เพิมขึนสูงกว่า 1 แสนรายเป็ นครังแรกนับตังแต่ไวรัส COVID-19 โดยผูต้ ิดเชือรายใหม่สว่ นใหญ่มากจาก
สหรัฐ, รัสเซีย, บราซิล และอังกฤษ
และอีกปัจจัยลบคือ ความเสียงสงครามการค้าสหรัฐกับจีนทีอาจหวนกลับมาอีกครัง ภายหลังวานนี
วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฏหมายฉบับใหม่ทีให้อาํ นาจระงับการจดทะเบียน (Listing) หรือเพิมทุนของบริษัท
ต่างชาติในตลาดหุน้ สหรัฐ หากบริษัทไม่ได้สง่ ข้อมูลสําคัญให้ทางการสหรัฐต่อเนืองกัน 3 ปี และกําหนดให้
บริษัทต้องเปิ ดเผยว่าตนมีความเกียวข้องกับรัฐบาลต่างชาติหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีรฐั บาลต่างชาติเป็ น
เจ้าของ หรือถูกควบคุมโดยรัฐบาลต่างชาติ ความคืบหน้าร่างกฏหมายดังกล่าว กระตุน้ ความกังวลว่าอาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัทจีนทีจดทะเบียนในตลาดหุน้ สหรัฐ
และสร้างความกังวลว่าอาจนํามาสูป่ ระเด็น
สงครามการค้าสหรัฐกับจีนรอบใหม่ได้
ทางด้านราคานํามันดิบยังปรับเพิมขึนต่อ โดยเพิมขึนราว 3% วานนี แรงหนุนสําคัญมาจากการ
รายงาน สต็อกนํามันดิบของสํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานสหรัฐ (EIA) ทีลดลงต่อเนืองสัปดาห์ที 2
โดยลดลง 5 ล้านบาร์เรล สวนทางกับทีตลาดคาดจะเพิมขึน . ล้านบาร์เรล ภาพรวมในช่วงสัน ราคา
นํามันดิบทีเพิมขึนยังเป็ น Sentiment ต่อหุน้ กลุม่ นํามัน เช่น PTTEP (FV@B ) และ PTT (FV@B42)
รวมถึงกลุม่ โรงกลันและปิ โตรเคมี เช่น IVL (FV@B ) แต่ในระยะต่อไปราคานํามันอาจเผชิญแรงกดดันจาก
ไวรัส COVID-19 ทีลุกลามต่อ และความเสียงจากสงครามการค้าข้างต้น ประกอบกับราคาหุน้ ทีปรับเพิมขึน
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ Upside เริมมีจาํ กัด จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากขึน

ปรับลด GDP ปี 2563 หดตัว 5.7% และปี 2564 พลิกกลับมาขยายตัว 3.6%
หลังจากสภาพัฒน์ฯรายงาน GDP งวด Q63 หดตัว . %yoy และ ASPS ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยงวด Q63 คาดจะเป็ นไตรมาสทีหดตัวมากทีสุดและคาดเป็ น Bottom ของปี โดยประเมินในช่วงที
เหลือของปี ปัจจัยลบ(ผลกระทบ COVID-19 ทําให้เศรษฐกิจโลกหดตัวแรง, ภาคธุรกิจต่างประเทศและใน
ประเทศมิขยายการลงทุน, แนวโน้มคนว่างงานเพิมขึน ฯลฯ) มีนาหนั
ํ กมากกว่าปั จจัยบวก ( .มาตรการ
พยุงเศรษฐกิจของภาครัฐเฟส ผ่าน พรก. ฉบับวงเงิน . ล้านล้านบาท .) รัฐเร่งโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ ความคืบหน้ามีเพียงรถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตก ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ-บางขุนนนท์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
Public hearing รอบที ) โดยรวมคาดฟั นเฟื องเศรษฐกิจทีเคยขยายตัวในงวด Q63 (การบริโภคครัวเรือน
และยอดส่งออก) จะไม่ได้ขยายตัวต่อ เช่นเดียวกับฟั นเฟื องขับเคลือนอืนๆทีหดตัวในงวด Q63 (ลงทุน
ภาครัฐ , ลงทุนเอกชน) คาดหดตัวต่อ
โดยรวมฝ่ ายวิจยั ASPS ประเมินปั จจัยแวดล้อมดังกล่าว ทําให้มีการปรับลดคาดการณ์ GDP ทังปี
หดตัว . %yoy(เดิมคาด - . %) Consensus คาดหดตัวเฉลีย - . % ผ่านการปรับลด
สมมติฐาน หลักๆคือ การบริโภคครัวเรือน,ลงทุนเอกชน และภาคการค้าระหว่างประเทศ ขณะที
สมมติฐานอืนๆ ยังคงเดิม คือ ลงทุนรัฐ การบริโภคภาครัฐ และคาดเศรษฐกิจไทยปี
จะพลิก
กลับมาขยายตัวอีกครัง . %yoy (ดังตาราง)
สมมติฐานคาดการณ์ GDP ปี 2563-2564
2560A 2561A 2562A

2564F

2563F
ASPS(ใหม่) ASPS(เดิม)

สภาพัฒน์ฯ(ใหม่) สภาพัฒน์ฯ(เดิม) ASPS

GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1% 2.4%

-5.7%

-1.4%

-5.0%

1.5%

3.6%

การบริโภคครัวเรือน (C)

3.2% 4.6% 4.5%

-2.5%

-1.3%

-1.7%

3.5%

2.2%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9% 2.8%

-4.5%

-2.5%

-4.2%

3.2%

2.0%

ลงทุนภาครัฐ

-1.2% 3.3% 0.2%

2.0%

2.0%

5.6%

4.8%

10.0%

การบริโภคภาครัฐ(G)

0.5% 1.8% 1.4%

2.5%

2.5%

3.6%

2.6%

2.0%

การส่งออกX(ดอลลาร์)

10.0% 7.5% -3.2%

-9.0%

-5.5%

-8.0%

1.4%

2.0%

การนําเข้า M(ดอลลาร์)

14.7% 13.7% -5.4% -12.5%

-6.0%

-13.2%

2.7%

1.0%

อัตราแลกเปลียน(บาท/ดอลลาร์)

34

33

31.05

31

31

n.a.

n.a.

31

ราคานํามันดิบ(เหรียญ/บาร์เรล)

55

65

61.66

40

40

n.a.

n.a.

45

ทีมา : ASPS คาดการณ์
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ทังนี ASPS ประเมินวิกฤตทีเกิดขึนในอดีตของไทย(ต้มยํากุง้ ) เทียบกับปั จจุบนั วิกฤต COVID-19 ดังนี
วิก ฤตต้ม ยํากุ้งปี
: สาเหตุการเกิดวิกฤตมาจาก .)การเปิ ดเสรีทางการเงินเมือปี 2532-37 ทํา
ให้ประเทศไทยสามารถพึงพาเงินทุนจากต่างประเทศสะดวก ทําให้หนีต่างประเทศสูงมาก สะท้อนจาก หนี
ต่างประเทศระยะสันสัดส่วน 65% ของหนีต่างประเทศรวม 2.) ไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ต่อเนืองตังแต่
ปี 2530-2539 3.)การลงทุนเกินตัวและฟองสบูใ่ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผลกระทบคือ : ฟั นเฟื องหยุดขับเคลือนเกือบทุกตัว (ลงทุนรัฐ ลงทุนเอกชน การบริโภคในประเทศ (กระทบ
หลักๆคือ ชนชันบน) ยกเว้นภาคส่งออกทียังขยายตัวได้ดี เนืองจากรัฐบาลมีการลอยตัวค่าเงินบาทจาก 25
บาท/ดอลลาร์ไปอยู่ที 56 บาท/ดอลลาร์ (สูงสุด ม.ค. 2541) โดย ASPS ตังข้อสังเกตุดงั นี
 เศรษฐกิจ ไทยติด ลบเหมือนกัน คือ วิกฤตต้มยํากุง้ พบว่า GDP ไทยติดลบติดต่อกัน ไตรมาส
(ตังแต่งวด 2Q2540- 4Q2541) และพลิกกลับขยายตัวครังแรกในงวด Q2541 หรือ GDP xu
2541 หายไปราว . แสนล้านบาท ขณะทีวิกฤต COVID-19 คาดว่าจะหดตัวอย่างน้อย
ไตรมาส และคาดจะพลิกกลับมาขยายตัวอีกครังปี
หรือ GDP ปี
หายไปราว แสน
ล้านบาท และปี
จะกลับมาอยู่ที 10.7 ล้านล้านบาท ถือว่ายังไม่กลับไปจุดเดิมเมือเทียบ
กับปี

ทีมา : สภาพัฒน์, ธปท., ASPS


รัฐออกมาตรการกระตุ้น ทังฝั งนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังควบคูก่ ัน แต่ วิกฤต
COVID-19 รัฐ มีการใช้วงเงินกระตุน้ ทางการคลังมากกว่าและ ธปท.ลดอัตราดอกเบียมากกว่า
(ดังตาราง)

มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ของรัฐในช่วงวิก ฤติยาํ กุ้ง และวิก ฤติ COVID-19

ทีมา: ASPS รวบรวม
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กนง. ปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ตามกลไกหนุนตลาด โดยเฉพาะหุ้นปันผลสูง
ผลการประชุม กนง. มีมติ 4 ต่อ 3 ให้ลดอัตราดอกเบียนโยบายลง 0.25% เหลือ 0.5% (ตําสุดเป็ น
ประวัติการณ์) ตามทีตลาดและ ASPS คาด และ กนง. ยังส่งสัญญาณพร้อมใช้นโยบายการเงินผ่อนคาย
เพิมเติม (ดอกเบียในอนาคตมีโอกาสลดลงได้อีก) เนืองจากดอกเบียทีแท้จริง (Net Interest Rate) ยังเป็ น
บวก . %
ทังนี การลดอัตราดอกเบียลง . % จะทําให้ Market Earning Yield Gap ขยายตัวกว้างขึน ส่งผลให้คา่
P/E เป้าหมายของตลาดหุน้ ไทยปรับตัวสูงขึนได้ราว 0.7-0.8 เท่า มาเป็ น . - . เท่า ซึงเป็ นผลดี
แต่อีกมุมหนึง SET Index ยังมี Downside จากประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียน โดย EPS ตลาด
ปั จจุบนั ที . บาท/หุน้ มีโอกาสถูกปรับลงเป็ น - บาท/หุน้ และหากอิง SET Index ที
จุด ค่า
P/E สินปี
อยู่ที . - . เท่า ซึงสูงกว่าค่า P/E เป้าหมายใหม่กรณีปรับลดดอกเบีย แสดงถึงผลบวก
จากการลดดอกเบีย ไม่อาจชดเชยผลกระทบจากการปรับลดประมาณการได้
อย่างไรก็ตาม ช่วงสัน การลดอัตราดอกเบียถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่
แนะนําหลีกเลียงลงทุน แต่ถือเป็ น
Sentiment
บวกต่อหุ้นในกลุ่มเช่าซือ,
อสังหาริมทรัพย์ เช่น LH และ AP, หุ้นปั นผล เช่น ADVANC, PTT, RATCH, TTW, DCC, DIF เป็ น
ต้ น

BBL นำร่องลดดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมปิดดีล Permata
การปรับลดดอกเบียนโยบาย จะส่งผลต่อตลาดเงินกูร้ ะหว่างธนาคาร (Interbank) ทันที โดยฝ่ ายวิจยั
ประเมินเป็ นลบต่อ ธ.พ. ทีมีเงินให้กยู้ ืมสุทธิ (Net Lender) ในตลาด Interbank โดยเฉพาะ ธ.พ. ขนาดใหญ่
ทีมีสภาพคล่องส่วนเกินจํานวนมากอย่าง BBL, KTB
นอกจากนีฝ่ ายวิจยั คาดกลุม่ ธ.พ. จะทยอยปรับลดอัตราดอกเบียเงินกู้ (MLR, MRR และ MOR) ตามมา
ภาพรวมส่งผลลบต่อ NIM ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทีมีโครงสร้างสินเชือลอยตัว ประมาณ %
โดยเฉพาะในงวด Q63 ซึงจะเห็นผลกระทบค่อนข้างมาก หลังกลุม่ ธ.พ. มีการหันดอกเบียกลุม่ M – rate
ลง bps ในช่วง เม.ย.
วานนี BBL นําร่องลดอัตราดอกเบีย MLR ลง . bps เป็ น . % ซึงในส่วนนีจะกระทบต่อกลุม่ ลูกค้า
สินเชือรายใหญ่ (สัดส่วน % ของพอร์ตสินเชือ) รวมถึงปรับลดอัตราดอกเบีย MRR ลง bps เป็ น
5.75% เพือช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (สัดส่วนรวมกันราว %) และ MOR ลง .
bps เหลือ . % ซึงเป็ นส่วนของวงเงินสินเชือประเภท OD ทีคิดเป็ นสัดส่วนราว % ของพอร์ต
สินเชือ องค์ประกอบรวมประเมินกระทบ NIM ของ BBL ประมาณ - bps (ในกรณีทีปรับตังแต่ตน้ ปี )
แต่เนืองจากการปรับครังนี ได้รบั ผลกระทบเฉพาะส่วนช่วงทีเหลือของปี (รวมถึงประโยชน์จากการลดเงิน
นําส่ง FIDF ในช่วง Q63 ที ธ.พ. ยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบียเงินกูล้ งตาม) อีกทัง BBL มีการบริหาร
ต้นทุนเงินฝากตามประกาศธนาคารตังแต่
พ.ค.
ทําให้ผลกระทบจํากัดกว่าตัวเลขข้างต้น ซึง
ประมาณการฝ่ ายวิจยั ได้สะท้อนภาพปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายครังนีแล้ว ทังนี ทุก bps ของ NIM ที
เปลียนแปลงจากสมมติฐานฝ่ ายวิจยั ที . % จะส่งผลกระทบต่อกําไรสุทธิปี
ลดลง % จาก
ประมาณการปั จจุบนั ที , ล้านบาท (- % yoy)
นอกจากนี BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เกียวกับการการซือขาย ธนาคารในอินโดฯ PT Permata กับ
สแตนดาร์ดชาร์ตและ แอสทร่า ผูถ้ ือหุน้ เดิม ในสัดส่วน 89.12% ของทุดจดทะเบียนชําระแล้วของ Permata
สําเร็จ ทีราคา . เท่า ของ PBV คิดเป็ นจํานวนเงินราว . หมืนล้านบาท (หากรวม Tender offer คาดใช้
เงินราว . หมืนล้านบาท) คาดว่าจะเห็นการรวมงบการเงินตังแต่ Q63 แต่มองระยะสันยังไม่เห็นผลบวก
ผลกระทบจาก COVID-19 ทีระบาดในอินโดฯ เป็ นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในอินโดฯ เช่นกัน อย่างไรก็ดี PT
permata ได้มีการตังสํารองเพือรองรับความเสียงในอนาคต สะท้อนจาก Coverage ratio ณ สินงวด Q63

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
ของ Permata อยู่ทีระดับ
ดังกล่าว

% จาก

% ณ สินปี

ภาพรวมฝ่ ายวิจยั มีมมุ มองเป็ นกลางต่อดีล

ขณะที ธ.พ. ทีเน้นสินเชือเช่าซือรถยนต์ อย่าง KKP, TISCO และ TBANK (TMB ถือ %) แม้ปกติช่วงสัน
ได้เปรียบในสภาวะดอกเบียขาลง จากการรับดอกเบียรับในอัตราคงที (สัดส่วนเกิน % ของพอร์ตสินเชือ)
ตรงข้ามกับต้นทุนทางการเงินทีมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ดียอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศทีชะลอตัวหนัก
มีโอกาสส่งผลต่อเนืองถึงราคารถยนต์มือสอง กดดันต่อมูลค่าหลักประกัน (ในส่วนของ LGD) ประกอบกับ
ยังมีความเสียงเรืองคุณภาพลูกหนีในกลุม่ สินเชือบุคคล หลังกําลังซือในประเทศถดถอย ตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการตังสํารอง ภาพรวมมอง กลุม่ ธ.พ. ขนาดกลาง – เล็ก ในเชิงพืนฐาน ไม่
น่าได้ประโยชน์จากการลดดอกเบียครังนีมากนัก
คงแนะนํา น้อยกว่าตลาด สําหรับกลุม่ ฯ แม้ยงั ชอบ BBL(FV@B154) และ KBANK (FV@B120) จากราคา
ทีลงมาซือขายที PBV ราว . เท่า หลังราคาหุน้ ปรับฐานพอสมควรมากกว่า SET Index แต่สภาวะ
ดอกเบียขาลง ไม่เอือกับการลงทุนในหุน้ ธ.พ. ขนาดใหญ่มากนัก อาจหาจังหวะลงทุนหลังราคาย่อตัว

เน้นสะสมหุ้น Defensive หุ้น Dividend ชอบ CPALL LH TTW
ความคาดหวังการกลับมาเปิ ดเมือง รวมถึงสภาพคล่องส่วนเกินทีอัดฉีดเข้ามาในระบบ ทังจากการเพิม
วงเงิน QE ในหลายประเทศ รวมถึงการลดดอกเบียของหลายประเทศจนตําสุดเป็ นประวัติการณ์
เช่นเดียวกับไทยทีวานนีลดดอกเบียลงอีก . % เหลือ . % หนุนให้ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวขึนมาแรง และ
ทําจุดสูงสุดในรอบ เดือน อยุ่ที 1322.2 จุด
อย่างไรก็ตามตลาดหุน้ มีโอกาสย่อตัวลงได้จากหลายปั จจัย
 ประเด็นผูต้ ิดเชือ COVID-19 ทัวโลกเร่งตัวขึนมาถึง แสนกว่ารายต่อวัน (สูงสุดเป็ นประวัติการณ์)
 ความเสียงจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ทีเริมมีการจุดประเด็นกลับขึนมาบ้างใน
บางเวลา
 ทีสําคัญ คือ Valuation ตลาดหุน้ ไทยถือว่าอยุ่ในระดับทีแพงมาก PER63F อยู่ที . เท่า เมือ
เทียบกับระดับทีเหมาะสม ภายใต้ Market Earning Yield Gap ที % และผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอ ่ทุ ี . % (เท่าดอกเบียนโยบายปั จจุบนั ) จะทําให้คา่ PER เป้าหมายอยู่ที . - .
เท่า ซึงจะเห็นได้วา่ SET Index ณ ปั จจุบนั ซือขายกันบน PER ทีสูงกว่าค่า PER เป้าหมายใหม่
กรณีปรับลดอัตราดอกเบีย แสดงว่า SET Index ยังคงขยับขึนด้วยความเปราะบาง
 หากเจาะลึกเข้าไปในหุน้ รายตัวทีฝ่ ายวิจยั Coverage ทังหมด บริษัท พบว่า เหลือหุน้ ทีแนะนํา
ซือเพียง % เท่านัน ซึงถือว่าอยู่ในระดับน้อยมากเมือเทียบกับปี กอ่ นๆ อีกทังยังมีหนุ้ ราคาเกิน
กว่ามูลค่าพืนฐาน %
สัด ส่วนหุน้ ทีฝ่ ายวิจ ัยแนะนํา

ทีมา : ฝ่ ายวิจยั ASPS
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ดังนันกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนีจําเป็ นต้องพิถีพิถนั ในการเลือกหุน้ เน้นหุน้ พืนฐานแข็งแกร่งผันผวนตํา หรือ
ปั นผลสูง โดยฝ่ ายวิจยั คัดกรองมีหนุ้ ทีน่าสนใจดังนี
Company Sector

Mkt. cap. Last Price
FairValue Upside Div Yield 20F (%)
(Bn Baht) (20/05/2020)

หุ้ น Defensive
BCH

HELTH

36.16

14.50

18.70

29.0%

1.93

SCC

CONMAT
HELTH

416.40

347.00
20.90

396.00
23.80

14.1%
13.9%

3.75
1.18

COMM
ICT

628.82
569.36

70.00
191.50

78.00
210.00

11.4%
9.7%

1.82
3.38

n.a.

16.20

n.a.

n.a.

6.44

82.45

8.00
42.00

15.9%
14.3%

6.01
4.35

15.10

9.4%

4.34

BDMS
CPALL
ADVANC

332.14

หุ้ นปั นผลสู ง
DIF

ICT

LH
PTT

PROP
ENERG

1049.69

6.90
36.75

TTW

ENERG

55.06

13.80

ทีมา : ฝ่ ายวิจยั ASPS

SET vs Sector Return 2019

ทีมา : ฝ่ ายวิจยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา : ฝ่ ายวิจยั ASPS
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