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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สถานการณ์เรื่องสงครามการค้า มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้กลายเป็นปัจจัยที่มาซ้ำเติม
เศรษฐกิจ และตลาดหุ้นในระยะต่อไป ในส่วน SET Index ภายใต้ข้อจำกัดเรื่อง Valuation ที่มีค่า PER
ราว 20 เท่า ทำให้เชิ่อว่ายังอยู่ในช่วงปรับฐาน พอร์ตลงทุนวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ทำ Stop Profit หุ้น PTT
และ SCC แนะนำให้เกลี่ยเงินลงทุนเข้าไปใน ADVANC, BDMS, CPALL และ TTW พร้อมลงทุนเพิ่มใน
BCPG หุ้น Top Picks เลือก ADVANC (FV@B 210) และ BCPG (FV@B 19.70)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ทีผ่านมาตลาดหุน้ ไทยทยอยปรับตัวลงตลอดวันตามตลาดหุน้ ในภูมิภาค
จากความตึงเครียด
ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ทีมีความเสียงจะปะทุขนได้
ึ ซึงถือเป็ นปั จจัยสร้างความกังวลต่อนักลงทุนและตลาดฯจึง
ทําให้ปิดตัวในแดนลบทีระดับ
. จุด ลดลง . จุด หรือ - . % มูลค่าการซือขาย . หมืนล้าน
บาท ซึงกลุม่ ทีกดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน ได้แก่ PTT(-3.38%) PTTEP(-5.06%) TOP(-4.76%)
กลุม่ ขนส่งอย่าง AOT(-2.55%) BTS(-1.68%) PRM(-5.00%) และกลุม่ ปิ โตรเคมี เช่น PTTGC(-4.44%)
IVL(-8.00%) รวมถึงหุน้ ขนาดใหญ่อย่างเช่น ADVANC(-1.82%) CRC(-3.47%) และ CPALL(-1.08%)
เป็ นต้น
ความกังวลเรืองสงครามการค้ากลับมาสร้างความกังวลเพิมเติม ในฐานะปั จจัยซําเติมเศรษฐกิจโลก ล่าสุด
เห็นปฎิกริยาทีแข็งกร้าวออกมาทังจากฝังจีน และสหรัฐฯ โดยรวุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย Holding
Foreign Companies Accountable Act ซึงมีผลให้บริษัทต่างชาติทีจดทะเบียนในตลาดหุน้ สหรัฐฯ อาจถูก
ระงับการซือขายหรือเพิกถอน (ขันตอนต่อไปของกฎหมายฉบับนี จะเป็ นการส่งให้สภาล่างฯ พิจารณา และ
ส่งต่อให้ ปธน.ลงนามบังคับเป็ นกฎหมาย) พร้อมกันนีได้ประกาศขึนบัญชีดาํ บริษัท และสถาบัน ของจีน
บนข้อกล่าวหาว่า เป็ นสายลับสอดแนมฯ หรือ มีความเกียวข้องกับอาวุธทีมีการทําลายล้างสูง และ
สนับสนุนสินค้าในกิจกรรมด้านการทหารของจีน ขณะที จีนเดินหน้า ใช้ กฎหมายความมันคงแห่งชาติ
(National Security Law) ประเมินว่าสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว น่าจะสร้าแรงกดดันต่อสถานการณ์
ด้านสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐฯ - จีนให้มีความตึงเครียดมากขึน ซึงจะเป็ นปั จจัยซําเติมการค้าระหว่าง
ประเทศให้หดตัวต่อเนือง อันจะเป็ นผลกระทบเชิงลบต่อทังเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย สําหรับปั จจัย
ในประเทศ แม้เริมเห็นสัญญาณเชิงบวกในเรืองการระบาดของ Covid-19 โดยมีการทยอยปลดล๊อคให้
สามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึน แต่ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจจากการทํา Lockdown
ในช่วงทีผ่านมายังคงมีอยู่ และจะเห็นผลชัดเจนในงวด 2Q63 ทังนีฝ่ ายวิจยั ได้ปรับลดประมาณการ GDP
Growth ปี
ลง จากเดิม - . % มาเป็ น - . % และคาดว่าอัตราดอกเบียนโยบายน่าจะทรงตัวทีบริเวณ
0.5% ไปจนถึงสินปี
สําหรับปี
คาด จะเห็นการฟื นตัวของ GDP ในอัตรา . % YoY สําหรับ
ประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียนปี
คาดว่าจะถูกปรับลดลงจาก . บาท/หุน้ มาอยู่ทีบริเวณ
บาท/หุน้ ภายใต้ประมาณการดังกล่าวทําให้เห็นได้ว่าทีระดับ SET Index ปั จจุบนั มีคา่ PER ทีสูงราว เท่า
ทําให้ฝ่ายวิจยั ประเมินว่า Upside มีจาํ กัด และเสียงต่อการปรับฐาน กลยุทธ์การลงทุน เมือวัน ศุก ร์ท ผ่ี าน
มา ได้ท าํ การ Stop profit ในหุน้ บริษัท ได้แ ก่ PTT และ SCC นําหนัก รวม % ของพอร์ต แนะนํา
ให้จ ัด สรรเม็ด เงิน ดังกล่าว โดยกระจายเพิมการลงทุน ในหุน้ เดิม ในพอร์ต บริษัท ได้แ ก่ ADVANC,
BDMS, CPALL และTTW อย่างละ % และให้ล งทุน ใน BCPG 10% Top Pick เลือก ADVANC และ
BCPG

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,303.97
-16.72
64,470

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,999.74
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-291.78
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-2,991.13
นักลงทุนรายย่อย
5,282.65
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ประเด็น Trade War จะกลับมาสร้างแรงกดดัน ซ้ำเติมเศรษฐกิจอีกรอบ
ตลาดหุน้ โลกกลับมาถูกกดดันจากประเด็น Trdae war สหรัฐกับจีนอีกครัง หลังจาก

ภวัต ภัทราพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
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
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ฝังสหรัฐ:
o วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฏหมาย Holding Foreign Companies Accountable Act ซึงคาดว่าจะ
มีถอดบริษัทจดทะเบียนต่างชาติ (จีน)ออกจากตลาดหุน้ สหรัฐ (Delisting) ล่าสุด อยู่ในช่วง
พิจารณาจากสภาล่าง หลังจากนันประธานาธิบดีทรัมป์ จะต้องเซ็นอนุมตั ิ
o กระทรวงพาณิชย์สหรัฐขึนบัญชีดาํ (Entity List) บริษัทจีนจํานวน 33 บริษัท เนืองจากเชือว่ามี
ส่วนเกียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวอุยกูร ์ โดยบริษัทอยู
ี ่ใน Entity List จะถูกจํากัด
การซือสินค้าทีผลิต หรือใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐ
ฝังจีน:
สภาประชาชนจีน กําลังพิจ ารณากฎหมายความมันคงแห่งชาติฉ บับ ใหม่ใ นเขตบริห ารพิเ ศษ
ฮ่อ งกง
ซึงกฎหมายใหม่จะให้อาํ นาจรัฐบาลกลางจีนสามารถตังหน่วยงานด้านความมันคงของตนใน
ฮ่องกงได้โดยตรง ประเด็นดังกล่าวสร้างความกังวลว่าอาจเป็ นการลิดรอนสิทธิ และเสรีภาพของฮ่องกงได้
ส่งผลให้เกิดการชุมนุมประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ทีผ่านมา และสหรัฐออกมาแสดงความกังวลต่อกฎหมาย
ความมันคงดังกล่าว
โดยรวมความตึงเครียดดังกล่าว สร้างความกังวล Trade war รอบใหม่อาจกลับมาอีกครัง และกดดันตลาด
หุน้ โลก รวมถึง อาจเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้ ในกลุม่ ส่งออก และกลุม่ Global Play ได้ ซึงจะกดดันต่อ
SET Index ในระยะต่อไป
ํ กว่าพัฒนาการ หลังจากต้นปี ที 2 ประเทศทําสัญญาพักรบกัน
อย่างไรก็ตามเป็ นประเด็นทียังให้นาหนั
ชัวคราว (คือ ฝั งสหรัฐยังเก็บภาษีนาํ เข้าจีน - . รอบ แต่เลือนขึนภาษีนาํ เข้าสินค้ากับจีนในรอบที .
(รอบสุดท้าย) วงเงิน . แสนล้านเหรียญ อัตราภาษี % ออกไปไม่มกี าํ หนด ฝั งจีน สัญญาทําข้อตกลง
นําเข้าสินค้าจากสหรัฐวงเงิน แสนล้านเหรียญ ภายใน ปี (ระหว่างปี
- ) และทําข้อสัญญา
ประเด็นห้ามบริษัทจีนละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา, การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเปิ ดเสรีการบริการด้าน
การเงินให้กสหรัฐ เป็ นต้น
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับ จีน

ทีมา: ASPS รวบรวม
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ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการ GDP Growth ปี 2563 เป็น -5.7% และกลับมาโต 3.6% ในปีหน้า
หลังจากสภาพัฒน์ฯรายงาน GDP งวด 1Q63 ออกมา - . %yoy และ ASPS ประเมินจากปั จจัยแวดล้อม
โดยรวมทําให้ปรับลดคาดการณ์ GDP ทังปี 2563 หดตัว . %yoy(เดิมคาด - . %) Consensus คาด
เฉลีย - . % ผ่านการปรับลดสมมติฐานคือ การบริโภคเหลือ - . %(เดิม - . %),ลงทุนเอกชน - . % (เดิม
คาด - . %) และส่งออก&นําเข้า เหลือ - % และ - . %(เดิมคาด - . % และ - . %) ขณะทีสมมติฐาน
อืนๆ ยังคงเดิม ขณะทีปี
คาด GDP พลิกกลับมา . % แต่ถือว่ายังตําสุดเมือเทียบกับภูมิภาค
สมมติฐานคาดการณ์ GDP ปี 2563-2564

ทีมา : ASPS

ทังนีหากพิจารณารายไตรมาส ประเมิน GDP งวด Q63 จะเป็ นไตรมาสทีหดตัวมากทีสุดของปี
คือ คาดหดตัว %yoy,-15.1%qoq หรือ ประเมิน Real GDP จะหายไป . แสนล้ านบาท
เนืองจากเดือน เม.ย.-พ.ค. หลายประเทศ Lockdown ทําให้กิจกรรมเศรษฐกิจทัวโลกหดตัว, ภาคธุรกิจ
ต่างประเทศและในประเทศชะลอการลงทุน, แนวโน้มผูว้ า่ งงานเพิมขึนฯลฯ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทย
จะค่อยๆฟื นตัว ในงวด Q63 เป็ นต้นไป หลังจากภาคธุรกิจทยอยเปิ ดและมีปัจจัยสนับสนุนเต็มทีจาก
มาตรการพยุงเศรษฐกิจของภาครัฐเฟส 3 ผ่าน พ.ร.ก. 3 ฉบับวงเงิน . ล้านล้านบาท(อัดฉีดเงิน) รวมถึง
รัฐเร่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และผลบวกจาก กนง. ดอกเบียนโยบายทีทรงตัวตําที . % รายละอียด
อ่านเพิมใน Economic Outlook วันนี
เศรษฐกิจ ไทยรายไตรมาส

ทีมา : สภาพัฒน์ฯ, ASPS คาดการณ์
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หลากหลายปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยง เน้นหุ้นปลอดภัย ชอบ ADVANC, BCPG
ภาพรวมตลาดหุน้ โลก แม้ยงั ยืนอยู่ในระดับสูง จากสภาพคล่องส่วนเกินทีคอยหนุนตลาด ส่งผลให้ตลาด
หุน้ ส่วนใหญ่ฟืนขึนมาเกินกว่าครึงทางของการปรับฐานในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตามดัชนีหลายแห่งทัว
โลกถือว่าอยู่ในระดับทีแพง สะท้อนจากล่าสุดดัชนี MSCI ACWI (อ้างอิงตลาดหุน้ ทัวโลก) มีคา่ PER สูงถึง
20.1 เท่า (ขณะทีตลาดหุน้ ไทยมี PER 20.37 เท่า) และต่อจากนียังต้องเผชิญกับความเสียงรอบด้าน ทัง
ประเด็น Trade War ทีกลับมามีนาหนั
ํ กต่อตลาดมากขึนเรือยๆ หลังสหรัฐมีโอกาสปรับหุน้ จีนออกจาก
ตลาดสหรัฐ ความไม่สงบในประเทศฮ่องกง เป็ นต้น (ตามทีกล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้า)
ดังนันนักลงทุนต้องเตรียมความพร้อมสําหรับรับมือกับประเด็นต่างๆ ทีกําลังจะเกิดขึน กลยุทธ์การลงทุน
เน้นหลบภัยเข้าหุน้ ปั นผลสูง อย่าง DIF, LH และหุน้ มันคงพืนฐานแข็งแกร่ง ทีธุรกิจเน้นสินค้าจําเป็ น
ADVANC, BDMS, CPALL,TTW และ BCPG
Top Pick เลือก ADVANC, BCPG
ADVANC(FV @ 210.00) ราคาหุน้ ปรับฐานตอบรับผลกระทบเชิงลบการแข่งขันและ COVID-19 ไปแล้ว
ขณะทีปั จจุบนั เริมเห็นสัญญาณการแข่งขันในอุตสาหกรรมดีขนึ จากการจํากัดปริมาณใช้ขอ้ มูลแพ็คเกจ
Unlimted Data ของลูกค้าเติมเงิน ซึงบวกต่อ ADVANC ทีมีฐานลูกค้ามากสุด อีกทังระยะยาวมีโอกาสเรียก
เก็บค่าบริการ G เพิมได้ หลัง TRUE แสดงจุดยืนทีจะเรียกเก็บค่าบริการ G สูงขึนเช่นเดียวกัน และยังมี
ฐานะการเงินแข็งแกร่งกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงปี ละ . - . หมืนล้านบาท และคาดหวัง Div
Yield เกือบ % ต่อปี
BCPG(FV @ 19.70) ทิศทางกําไรปี นีอยู่ในช่วงขาขึน เริมตังแต่ Q ทีคาดจะฟื นตัว QoQ และจะโดด
คาดกําไรปกติ
เด่นมากขึนใน H จากการเข้าสู่ High season โรงไฟฟ้าพลังนําทีลาว ส่งผลให้ทงปี
ั
เติบโต %YoY โดดเด่นสุดในกลุม่ พลังงานทดแทนปี นี นอกจากนียังมี upside ระยะยาวทียังไม่รวมใน
ประมาณการจากโรงไฟฟ้าพลังลม Swan 270 MWe ทีปั จจุบนั กําลังรอเซ็นต์ PPA ในปี นี ซึงหากสําเร็จจะ
ทําให้กาํ ลังการผลิต BCPG เพิมขึนเป็ น
MWe จากปัจจุบนั ทีมีในมือ
MWe โดยราคาหุน้ ณ
ปั จจุบนั มี upside % และปั นผลทุกไตรมาสรวม Div. yield 4% p.a.
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