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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตลาดอยู่ในภาวะที่มีการเก็งกำไร โดยสลับเม็ดเงินย้ายไปในกลุ่มต่าง ๆ ที่มีกระแสเชิงบวกหนุน โดย
ภาพรวมถือว่ามีความเสี่ยงที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงควรคัดกรองหุ้นที่มีคุณภาพ และ
มี Valuation ที่ไม่แพง โดยวันนี้นำเสนอหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีกระแสเรื่องการเดินทางที่เริ่มกลับมา
หนุนเลือก BDMS และหุ้นในกลุ่มยานยนต์ที่อาจมีมาตรการกระตุ้นเลือก SAT ส่วนพอร์ตการลงทุนไม่
มีการการปรับเปลี่ยน Top Picks เลือก SAT (FV@B 14) และ BDMS (FV@B 23.80)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ตลาดหุน้ ไทยทยอยปรับตัวขึนตลอดวัน แม้มีความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
อย่างไรก็ตามได้แรงหนุนจาด COVID- ทียังทรงตัวอยู่ในระดับดี และหวังรัฐออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจ จึงทําให้ปิดตัวในแดนบวกทีระดับ
. จุด เพิมขึน . จุด หรือ + . % มูลค่าการซือ
ขาย . หมืนล้านบาท ซึงกลุม่ ทีหนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ค้าปลีก ได้แก่ CPALL(+1.45%)
CRC(+2.84%) BJC(+4.38%) HMPRO(+1.39%) กลุม่ ธ.พ.อย่าง BBL(+1.81%) KBANK(+1.44%)
SCB(+1.45%) และกลุม่ ขนส่ง เช่น AOT(+2.16%) AAV(+7.43%) THAI(+12.90%) รวมถึงหุน้ ขนาดใหญ่
อย่างเช่น CPN(+4.43%) MINT(+10.34%) และ PTTEP(+1.75%) เป็ นต้น
สูง
ภาพของตลาดหุน้ ที Valuation แพง โดยที SET Index ปั จจุบนั ( . จุด) มีคา่ PER ณ สินปี
กว่า เท่า ขณะทีเม็ดเงินลงทุนยังคงไม่มีเม็ดเงินใหม่ไหลาเข้ามา ทําให้เห็นภาพการเคลือนย้ายเม็ดเงิน
หมุนเวียนไปในกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ ทีมีกระแสเชิงบวกหนุน โดยกระแสทีเกิดขึนในปั จจุบนั เป็ นเรืองการ
คลายตัวของการระบาด Covid-19 ทําให้กิจกรรมทางเศรฐกิจ และการเดินทาง เริมฟื นตัวกลับ เป็ นบวกต่อ
กลุ่ม โรงแรม ดังจะเห็นได้จากราคาหุน้ ทีปรับตัวขึนแรงวานนี แต่อย่างไรก็ตามในทางปั จจัยพืนฐานเชือว่า
การฟื นตัวของผลประกอบการโรงแรมไม่น่าจะเกิดขึนได้เร็ว การดีดตัวกลับขึนมาน่าจะเป็ นเพียงการเก็ง
กําไรในระยะสัน ซึงนักลงทุนสามารถเข้าไป Trading ได้ แต่ตอ้ งเพิมความระมัดระวัง แต่หากจะให้
ปลอดภัยมากกว่าอีกตัวเลือกบนกระแสทีคาดว่าการเดินทางจะกลับมาได้แก่ กลุ่ม โรงพยาบาล ซึงฝ่ าย
วิจยั แนะนํา BDMS อีกระแสหนึงเกิดขึนในกลุม่ ทีคาดว่าจะมีมาตรการกระตุน้ จากภาครัฐเข้ามาสนับสนุน
อย่างเช่นกลุ่ม พัฒนาทีอยู่อ าศัย
ซึงโดยเนือหาในกลุม่ นีมีความได้เปรียบธุรกิจโรงแรมอยู่ตรงทีว่า
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมยังสามารถทํากําไรได้ และมีฐานะการเงินทีแข็งแรง ทําให้มีคา่ PER
ตํา และ Dividend Yield สูง นักลงทุนสามารถทีจะเก็งกําไรบนกระแสได้โดยทีความเสียงมีไม่มาก แต่ควร
พิจารณาบริษัททีแข็งแกร่งอย่าง LH และ AP เป็ นต้น อีกกลุม่ อุตสาหกรรมหนึงทีถูกคาดหมายว่าจะมี
มาตรการกระตุน้ จากรัฐบาลเข้ามาได้แก่ อุต สาหกรรมยานยนต์ โดยคาดว่าจะมีมาตรการทีทําให้ราคา
ขายรถยนต์ถกู ลง ไม่วา่ จะผ่านทางการปรับลดภาษีสรรพสามิต หรือแคมเปญต่างๆ เช่นรถเก่าแลกรถใหม่
หรือการคืนเงินบางส่วนให้ผซู้ ือ ซึงหุน้ ทีฝ่ ายวิจยั เห็นว่าสามารถเก็งกํารได้โดยมีความเสียงจํากัดได้แก่ SAT
สําหรับพอร์ตการลงทุนวันนีไม่มีการปรับเปลียน โดยหุน้ ส่วนใหญ่ในพอร์ตได้มีหนุ้ ทีรองรับกระแสเชิงบวก
ดังกล่าวมาข้างต้นครบแล้ว ส่วนหุน้ Top Pick วันนีเลือก BDMS และ SAT

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,267.67
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
1,157.68
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
4,933.23
นักลงทุนรายย่อย
-4,823.23
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กระแสการผ่อนคลายธุรกิจทั่วโลก หนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว ดีต่อตลาดหุ้น
ตลาดหุน้ โลกยังปรับเพิมขึนต่อ ดัชนี Dow Jones เพิมขึน 2.17%, S&P
เพิมขึน 0.17% หลักได้ Sentiment เชิงบวก คือ

1,336.09
15.11
73,954

เพิมขึน . % และ NASDAQ

 ความคาดหวัง Vaccine ต้านไวรัส COVID-19 หลังจากตลอด - สัปดาห์ทีผ่านมามีกระแส
ข่าวการพัฒนา Vaccine ทีเห็นผลดีในหลายบริษัท อาทิ NOVAVAX, Moderna, Inovio
Pharmaceuticals ฯลฯ และล่าสุด วานนีในสหรัฐ คือ มีการยืนยันจาก ดร. Anthony Fauci
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อของสหรัฐ (NIAID)ระบุวา่ การทดลองวัคซีน ออกมาดี
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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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และเร็วกว่าคาด และคาดว่าจะเริมแจกจ่ายได้ภายในสินปี 2563 จากเดิมเคยเผยว่ากลางปี
2564
 การผ่อนเกณฑ์การเปิ ดประเทศทัวโลก (Reopen) ล่าสุด คือ ในยุโรป เมือวานนีรัฐบาลเยอรมนี
และสเปน ประกาศ “อนุญาตให้ประชานในประเทศสามารถเดินทางท่องเทียวไปประเทศสมาชิก
ยุโรป (EU) จํานวน 28 ประเทศได้ ตังแต่วนั ที 15 มิ.ย. 2563 เป็ นต้นไป กระตุน้ ความคาดหวังว่า
กระแสการเดินทางท่องเทียว สอดคล้องกับ ข้อมูลด้านการเดินทางประชาชน ทีรวบรวมโดย
Apple (Apple Mobility Trends Reports) ทีพบว่า ตังแต่ช่วงกลางเดือน พ.ค. 2563 ทีผ่านมา
กิจกรรมการเดินทางของประชาชนในประเทศเยอรมนี และสเปน มีแนวโน้มฟื นตัว เทียบกับจุด
ตําสุดราวช่วงต้นเดือน เม.ย.
การเดิน ทางของประชาชนในเยอรมนี และสเปน

ทีมา : Apple Mobility Trends Reports, ASPS

โดยรวมกระแสการเดินทางท่องเทียวจะกลับมาข้างต้น และความคาดหวังก่อนหน้าที รัฐบาลเตรียมออก
มาตราการกระตุน้ การท่องเทียวในประเทศ อาทิ แจกคูปองท่องเทียวรัฐช่วยเหลือ % ASPS ประเมินว่า
จะเป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ ในกลุม่ ท่องเทียวและโรงแรม เช่น ERW, MINT, CENTEL รวมถึงหุน้ ในกลุม่
สายการบิน เช่น AAV, BA, AOT แต่หนุ้ ในกลุม่ ดังกล่าวมีสว่ นใหญ่ Upside จํากัดหรือบางส่วนราคาหุน้ สูง
เกิน Fair Value จึงต้องเก็งไรด้วยความระมัดระวัง
ขณะทีอีกกลุม่ หนึงทีคาดจะได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศคือกลุม่
โรงพยาบาล โดยเชือว่ากลุม่ ผูป้ ่ วยจากต่างประเทศทีเดินทางมารักษา (Fly-in) จะมีแนวโน้มกลับมาได้เร็ว
กว่านักท่องเทียวปกติ โดยหุน้ กลุม่ โรงพยาบาลชืนชอบ BDMS มากทีสุด

Trade War จะเป็นปัจจัยเสี่ยงในช่วงต่อไป
ประเด็น Trade war สหรัฐกับจีนยังเป็ นกระแส หลังจากก่อนหน้า .)สหรัฐกล่าวหาจีนว่าเป็ นผูป้ ล่อยไวรัส
COVID-19 2.)สหรัฐแสดงความไม่พอใจหลังจีนกําลังพิจารณากฎหมายความมันคงแห่งชาติฉบับใหม่ใน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึงให้อาํ นาจรัฐบาลกลางจีนตังหน่วยงานความมันคงในฮ่องกง
ล่าสุด เมือคืนทีผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ ออกมาให้ สัมภาษณ์กับสือคือ “ภายในสัปดาห์นี
เตรียมออกออกมาตรการกดดันจีน” ซึงปลายสัปดาห์ทีแล้วทีปรึกษาด้านความมันคงของสหรัฐ Robert
O’Brien เผยว่าสหรัฐอาจใช้มาตรการควําบาตร (Sanctions)ต่อจีน รวมถึงสหรัฐกําลังพิจารณาร่าง
กฏหมายทีอาจจะถอดบริษัทจดทะเบียนต่างชาติ (จีน)ออกจากตลาดหุน้ สหรัฐ (Delisting) ฯลฯ
ASPS ประเมิน โดยช่วงทีเหลือของสัปดาห์นีรอติดตามประธานาธิบดีทรัมป์ จะกดดันจีนอย่างไร เนืองจาก
ใกล้วนั เลือกตังประธานาธิบดีในวันที พ.ย.
คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ มีโอกาสเพิมกระแสกดดัน
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จีน ตามนโยบาย American first และหากพิจารณา poll สํารวจคะแนนเสียงความนิยม (ดังรูป) ล่าสุด
ระหว่างพรรค Republican (สีแดง) ของประธานาธิบดีทรัมป์ คะแนนความนิยม ราว คะแนน น้อยกว่า
เมือเทียบกับ พรรค Democrat (คุณ Joe biden อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ) อยู่ราว คะแนน
ผลสํารวจการเลือ กตังสหรัฐในปี

ทีมา : 270 to win

เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะหุ้น Reopen ชอบ BDMS, SAT
ตลาดหุน้ โลกยังคึกคัก หลังจากนาย Anthony (ผ.อ. สถาบันโรคติดต่อสหรัฐ) กล่าวว่า วัคซีนป้องกัน Covid19 ทีมีโอกาสได้ใช้ภายในปี นี รวมถึงกระแสเริมกลับมาเปิ ดเมืองในหลายประเทศ เช่น ญีปุ่ นยกเลิกภาวะ
ฉุกเฉินทัวประเทศ รวมถึงสเปนและเยอรมนีตดั สินใจให้ประเทศในแถบ EU สามารถเดินทางไปมาได้ใน
วันที มิ.ย. ประเด็นดังกล่าวถือเป็ น Sentiment ต่อหุน้ สายการบิน สะท้อนได้จาก หุน้ United Airline
ปรับตัวขึนแรง . %, Sounthwest Airline 12.6% และหุน้ ท่องเทียว เช่น Trip advisor ปรับตัวขึนแรง
15.6%, Booking Holding 7.1% เป็ นต้น
ขณะทีตลาดหุน้ ไทย แม้หนุ้ สายการบิน และกลุม่ ท่องเทียวน่าจะได้ Sentiment เชิงบวกเช่นกัน แต่หนุ้ ส่วน
ใหญ่เริมเกินมูลค่าพืนฐานแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีห้ นุ อีกกลุ่มหนึงทีน่าจะได้ ประโยชน์มากกว่าและ
น่าสนใจลงทุน คือ กลุ่มโรงพยาบาล ซึงหากพิจารณาจากความจําเป็ นผู้เดินทางมาจาก ส่วน
หลักๆ คือ ผู้ป่วย, นักธุรกิจ และนักท่องเทียว พบว่า ผู้ป่วยมีความจําเป็ นเร่งด่วนสุดในการเดินทาง
เพือมารักษา บวกกับประเทศทีผู้ป่วยนิยมมารักษา อย่าง สิงคโปร์ อินเดีย ยังมีสัดส่วนผู้ติดเชือ
Covid-19 สูงอยู่ ส่งผลดีต่อโรงพยาบาลไทยน่าจะเป็ นเป้ าหมายลําดับต้ นๆในการเดินทางมารักษา
Top pick เลือก BDMS(FV @ 23.80) ด้วยปั จจัยบวกรอบด้าน ทังความจําเป็ นในการเดินทางของผูป้ ่ วยที
มากกว่านักท่องเทียว รวมถึงฐานผูป้ ่ วยในไทยเดือน เม.ย. ฟื นตัวได้เร็ว บวกกับการเข้าสูช่ ่วงฤดูฝน และ
Valuation ทีน่าสนใจทีสุดในกลุม่ ฯ จากความสามารถในการเติบโตระยะยาว
SAT(FV @ 14.00) ทีได้ Sentiment จากการ Reopen อีกทังกรมสรรพสามิตอยู่ในช่วงพิจารณาลดภาษี
รถยนต์ % รวมถึงราคาหุน้ ยัง Laggard ตลาดอยูม่ าก
ส่วนภาพตลาด แม้ Fund Flow ยังไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย อย่าง ตราสารหนี (ผลตอบแทนพันฐบัตร
รัฐบาลสหรัฐ
ปี เริมขยับขึน) และทองคํา (ลดลง - . % ใน สัปดาห์) แต่การลงทุนในตลาดหุน้
จําเป็ นต้องมีความระมัดระวังมากขึน จากประเด็นสงครามทางการค้าระหว่างจีน สหรัฐ ทีมีโอกาสกลับมา
ได้อีกครัง
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