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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ฝ่ายวิจัยได้ศึกษารูปแบการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยพิจารณาผ่าน Alpha (ผลตอบแทนที่ชนะตลาด) พบหุ้นกลุ่มที่เป็น
เป้าหมายของการลงทุน อย่าง การแพทย์ ธนาคาร อสังหาฯ ยานยนต์ ซึ่ง
สอดคล้องกับกระแสทางปัจจัยพื้นฐานเลือก BBL, BDMS และ SAT เป็น
Top Pick ส่วนพอร์ตจำลอง ให้ลด DIF และ CPALL มาลงทุนเพิ่มใน BBL

การแพทย์ ธนาคาร ยานยนต์ เป้าหมายการลงทุน
ระดับค่า PER ของ SET Index ปี 2563 ดีดตัวขึน้ ไปสูงกว่า 20 เท่า และแม้กระทั่งขยับไป
ใช้ PER ณ สิน้ ปี 2564 ก็ยงั สูงกว่า 17 เท่า ถือเป็ นตลาดที่มี Valuation แพงที่สดุ ในภูมิภาค
ซึ่งภาพดังกล่าวทาให้ไม่มี Fund Flow จากต่างชาติไหลเข้ามา และเป็ นองค์ประกอบที่ทา
ให้ Upside ของตลาดอยู่ในระดับที่จากัด กลยุทธ์การลงทุนในภาวะดังกล่าวจึงต้องทาใน
ลักษณะ Selective Buy โดยทาการ Trading ไปในหุน้ กลุ่มที่มีกระแสเชิงบวกหนุน และ
ต้องเลือกหุน้ คุณภาพดีท่ีราคามี Upside เทียบกับ Fair Value ซึ่งวันนีเ้ ห็นว่ากระแสบวก
หลักยังเป็ นการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่ม อีก
ทางหนึ่งฝ่ ายวิจยั ได้ทาการศึกษาทิศทางการไหลของเม็ดเงินลงทุนในประเทศไปยังกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ พบว่าผลที่ได้มีความซึ่งสอดคล้องกัน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ เป็ น
เป้าหมายการลงทุนได้แก่ กลุ่ม การแพทย์ ธนาคาร อสังหาฯ ยานยนต์ ท่องเที่ยว และ
เกษตรฯ กลยุทธ์การลงทุนวันนีป้ รับพอร์ต โดยลดนา้ หนัก CPALL และ DIF อย่างละ 5%
และลงทุนเพิ่มใน BBL 10% ส่วนหุน้ Top Pick ได้แก่ BBL, BDMS และ SAT
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ASPS Alpha Analytic (เปรียบเทียบผลตอบแทนทุกครึ่งสัปดาห์ราย Sector)
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ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

AGRI

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทาขึน้ โดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีน้ า หรือเสนอแนะให้ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ว่ากรณีใด
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สงครามการค้าร้อนแรง แต่ดูเหมือนตลาดยังไม่ให้ความสนใจ
ตลาดหุน้ ทั่วโลกวานนีย้ งั ปรับเพิ่มขึน้ โดยปั จจัยหนุนมาจากประเด็นเดิมคือ 1.)มาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลกลางและธนาคารกลางทั่วโลกที่ยงั ออกมาต่อเนื่อง อาทิ ญี่ปนุ่
จะออกมาตรการตุ้ น เศรษฐกิ จ 1.1 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ และยุ โ รป มื่ อ วานนี ้
คณะกรรมาธิการยุโรปออกมาตการกระตุน้ เศรษฐกิจ วงเงินราว 7.5 แสนล้านยูโร 2.)การ
Reopen ประเทศของหลายประเทศ ล่าสุด เผยแผนจะทยอยเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้าประเทศ อาทิ เยอรมัน, สเปน หลัง 15 มิ.ย. ขณะที่ ไต้หวัน จะเปิ ดรับ ต.ค.
2563 ฯลฯ
อย่างไรก็ตามประเด็นดูเหมือนตลาดยังไม่ให้ความสนใจ ความเสี่ยงต่อตลาดหุน้ โลกยังมี
อยู่ คือ Trade war สหรัฐกับจีน ยังร้อนแรงขึน้ ทุกวัน ล่าสุด ฝั่งสหรัฐ
1. นาย Mike Pompeo รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเผยต่อสภาคองเกรส คือ ฮ่องกง
สูญเสียความเป็ นอิสระในการปกครองตนเอง และสหรัฐอาจพิจารณายกเลิก
สถานพิเศษทางการค้าของฮ่องกงได้ เชื่อว่าจะเป็ นแรงกดดันการเมืองสหรัฐและ
ฮ่องกง-จีนเพิ่ม
2. สภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนในอุยกูร ์ (Uyghur
Human Rights Policy Act) โดยให้อ านาจประธานาธิ บ ดี ส ามารถคว่ า บาตร
บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด สิทธิมนุษยชนในเขตซินเจียงอุย
กูรข์ องจีนได้ เช่น จากัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสินทรัพย์ของสหรัฐ , ระงับ
การให้วีซา่ สหรัฐ เป็ นต้น
ความเสี่ ย งสงครามการค้า ที่ มี โ อกาสทวี ค วามรุ น แรงขึ น้ มาอี ก ครั้ง ASPS ประเมิ น ว่ า
ประธานาธิบดีทรัมป์ อาจกดดันจีนเพิ่มเติมอีกได้ โดยให้นา้ หนักในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี ้
ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ให้สมั ภาษณ์จะมีมาตรการกดดันอื่นเพิ่มอีก เนื่องจากใกล้วนั
เลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 3 พ.ย. 2563 ทาให้ประธานาธิบดีทรัมป์ มีโอกาสเพิ่ม
กระแสกดดันจีน ตามนโยบาย American First และ Poll สารวจคะแนนความนิยม ใน
Bloomberg ล่าสุด (ดังรู ป) ระหว่างพรรค Republican ของประธานาธิบดีทรัมป์ ราว 50
คะแนน น้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ พรรค Democrat ซึ่ ง มี น าย Joe Biden อดี ต รอง
ประธานาธิบดีสหรัฐ เป็ นผูส้ มัครชิงตาแหน่งประธานาธิบดี อยู่ราว 52 คะแนน
ผลสำรวจการเลือกตั้งสหรัฐในปี 2563

ที่มา: Bloomberg
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มาตรการผ่อนคลายและกระตุ้นเศรษฐกิจ ดีต่อหุ้น ยานยนต์
การแพทย์ และธนาคาร
ประเด็นที่ตลาดให้นา้ หนักต่อการลงทุนหลักๆยังคงเป็ น
1.)สถานการณ์ผู้ตดิ เชือ้ COVID-19 รายใหม่ของไทย(New case) เมื่อวานนี ้ แม้จะพุ่ง
ขึน้ 9 ราย(ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4 ราย) ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ (สหรัฐ 1 ราย
กาตาร์ 2 ราย และ ซาอุฯ 6 ราย) และอยู่ในสถานกักกันรัฐ (State Quarantine) ทัง้ หมด
2.) ความคาดหวังภาครัฐจะผ่อนคลาย Reopen ธุรกิจเฟส 3 และมาตรการกระตุ้น
ทุกภาคส่วนอุตสหกรรมทีจ่ ะออกมาในเดือน มิ.ย.- ก.ค.
▪ กลุ่ ม ยานยนต์ วั น นี ้ใ ห้น ้า หนั ก กรมสรรพษามิ ต จะพิ จ ารณามาตรการที่
ภาคเอกชนเสนอ อาทิ ลดภาษี ส รรพสามิ ต , รถคัน เก่ า แลกรถคัน ใหม่ รัฐ
ช่วยเหลือ 1 แสนบาท ฯล) หากได้ขอ้ สรุปจะเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อ
เชื่อว่าจะบวกผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ โดยชื่นชอบ SAT(FV @ 14.00) มากสุดใน
กลุม่ ฯ ซึง่ ราคาหุน้ ยัง Laggard ตลาดอยู่มาก
▪ กลุ่มโรงแรม ความคาดหวังมาตรการกระตุน้ การท่องเที่ยวของรัฐ อาทิ . คูปอง
50% และกระแสการผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศ หนุนราคาหุ้น
ในช่วงที่ผ่านมาปรับขึน้ มาแรงจะเป็ นเพียงการเก็งกาไรในระยะสัน้ ซึ่งนักลงทุน
สามารถเข้าไป Trading ได้ แต่ตอ้ งระมัดระวัง แต่ในทางปั จจัยพืน้ ฐาน ASPS
เชื่อว่าการฟื ้ นตัวของผลประกอบการโรงแรมไม่น่าจะเกิดขึน้ ได้เร็ว
▪ กลุ่มการแพทย์ คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก ผูป้ ่ วย, นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
พบว่า ผู้ป่ วยมี ค วามจ าเป็ น เร่ง ด่ ว นสุด ในการเดิ น ทาง เพื่ อ มารัก ษาบวกกับ
ประเทศที่ ผู้ป่ วยนิ ย มมารัก ษา อย่ า ง สิ ง คโปร์ อิ น เดี ย ยัง มี สัด ส่ ว นผู้ติ ด เชื ้อ
Covid-19 สูงอยู่ ส่งผลดีต่อโรงพยาบาลไทยน่าจะเป็ นเป้าหมายลาดับต้นๆใน
การเดินทางมารักษา ดีต่อ BDMS(FV @ 23.80) ฐานผูป้ ่ วยในไทยเดือน เม.ย.
63 ฟื ้ นตัวได้เร็ว บวกกับการเข้าสู่ช่วงฤดู ฝน และ Valuation ที่น่าสนใจที่สุดใน
กลุม่ ฯ จากความสามารถในการเติบโตระยะยาว

ASPS Alpha Analytic วิเคราห์การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ชอบ
BBL, BDMS, SAT
ตลาดหุน้ โลกยังปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง จากกระแสกลับมาเปิ ดเมืองในหลายๆ ภูมิภาค ทัง้
ยุโรป สหรัฐ และเอเชีย ทยอยปลดล็อคการเดินทางข้ามประเทศกันมากขึน้ อย่างไรก็ตาม
หากกลับมามองในมุมของ Valuation ของตลาดหุน้ ทั่วโลกค่อนข้างจะแพง สะท้อนจากค่า
PER ที่ สูง มาก แม้จ ะเที ย บจาก PER63F ที่ ป ระเมิ น จาก Consensus เช่ น ดัช นี MSCI
ACWI ซือ้ ขายกันบน PER63F ที่สูงถึง 20.3 เท่า นาทีมโดยตลาดหุน้ สหรัฐซือ้ ขายกันบน
PER63F ที่สูงถึง 24.3 เท่า ส่วนตลาดหุน้ ไต้หวันและเกาหลีใต้ แม้ดชั นีจะฟื ้ นขึน้ มาแรง
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากตัว เลขผู้ติ ด เชื อ้ COVID-19 อยู่ใ นระดับ ต่ า และซื อ้ ขายบน
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PER63F ที่ระดับต่าเพียง 17 เท่า และ 14.4 เท่า ตามลาดับ ส่วนตลาดหุน้ ไทย ปั จจุบนั ซือ้
ขายกันบน PRE63F ที่สงู ถึง 21.0 เท่า สูงสุดในภูมิภาค
เปรียบเทียบ PER 20F-21F ของตลาดหุ้นแต่ละประเทศทั่วโลก

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

และหากพิจารณาเฉพาะตลาดหุน้ ไทย พบว่า ในเดือน พ.ค. 63 นักลงทุนต่างชาติยงั ลังเล
การลงทุนในตลาดหุน้ โดยขายสุทธิกว่า 3.63 หมื่นล้านบาท (mtd) ยิ่งไปกว่านัน้ ยังเป็ น
การขายสุทธิ ทุกวันทาการตลอดเดือน พ.ค. ขณะที่ตลาดหุน้ ยังคงถูกขับเคลื่อนจากนัก
ลงทุนสถาบันเป็ นหลัก แต่แรงซือ้ เริ่มเบาบางลง เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านๆ มา คือ สถาบัน
ฯซือ้ สุทธิในเดือน มี.ค. 4.23 หมื่นล้านบาท, เดือน เม.ย. ลดลงเหลือ 2.36 หมื่นล้านบาท
และเดือน พ.ค. ลดลงเหลือเพียง 1.54 หมื่นล้านบาท (mtd) แสดงให้เห็นว่าตลาดหุน้ ไทย
ถูกขับเคลื่อนด้วย Fund Flow ที่แผ่วเบาลง ส่งผลให้การปรับตัวขึน้ ของหุน้ เป็ นลักษณะการ
หมุน หรือสลับกันขึน้ เป็ นราย Sector
เปรียบเทียบมูลค่าซื้อขายสุทธิรายเดือนของสถาบันและต่างชาติ

เดือน

เม็ดเงินสถาบัน(ล้ านบาท) เม็ดเงินต่างชาติ(ล้ านบาท)

Mar-20
Apr-20
May-20

42,335

-78,404

23,675

-46,976

17,134

-36,340

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ดัง นั้น ฝ่ ายวิ จัย จึ ง ท าการค้น หาหุ้น ที่ เ ป็ น เป้ า หมายของ Fund Flow ในระยะถัด ด้ว ย
กระบวนการเฉพาะตัว อย่าง “ASPS Alpha Analytic” ทาให้รูล้ กั ษณะการเคลื่อนย้ายเงิน
ลงทุน ว่า เริ่ม ลดสัด ส่ ว นการลงทุน ในกลุ่ม อุต สาหกรรมใด แล้ว ก าลัง เคลื่ อ นย้า ยไปที่
อุตสาหกรรมใด ช่วยทาให้การลงทุนมีโอกาสชะตลาดมากขึน้
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เริ่ ม ต้น จากการวิ เ คราะห์ผ ลตอบแทนส่ ว นเกิ น จากตลาด ( Alpha) ของแต่ ล ะกลุ่ ม
อุตสาหกรรม ตัง้ แต่ช่วงที่ตลาดเริ่มฟื ้ นตัว ถึงปั จจุบัน (กลางเดือน มี.ค. – ปั จจุบัน) ได้
ผลลัพธ์ออกมา 3 ส่วนหลักๆ คือ
• กลุม่ หุน้ ที่ได้รบั ความสนใจน้อยลงจากในอดีต (Underweight) คือ กลุม่ TRANSขนส่ง,CONMAT-วัสดุก่อสร้าง,ENERG-พลังงานมPETRO-ปิ โตรเคมี สะท้อน
จากผลตอบแทนส่วนต่างจากตลาด (Alpha) ลดระดับลงเรื่อยๆ แสดงให้เห็นถึง
นักลงทุนให้ความสนใจหุน้ ในกลุม่ นีน้ อ้ ยลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า
• กลุ่มหุน้ ที่ได้รบั ความสนใจในระดับปกติ (Nutual) คือ กลุ่มFIN-เงินทุน,MEDIAสื่อและสิ่งพิมพ์,ETRON-ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์,FOOD-อาหารCOMM-ค้าปลีก
,ICT-สื่อสาร สะท้อนจากระดับความชันของ Alpha ในแต่ละช่วงเวลาอญุ่ใน
ระดับทรงตัวตามปกติ
• ก ลุ่ ม หุ้ น ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส น ใ จ ม า ก ขึ ้ น ( Overweight) คื อ ก ลุ่ ม HELTHการแพทย์,BANK-ธ.พ.,PROP-อสังหาฯ,AUTO-ยานยนต์,PF&REIT-กองทุนรวม
อสังหาฯ,TOURISM-ท่องเที่ยว,AGRI-เกษตรสะท้อนจากความชันของ Alpha
เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ แสดงให้เห็นถึงนักลงทุนเริ่มกลับมาให้ความสนใจหุน้ ในกลุ่มนี ้
มากขึน้ เมื่อเทียบกับหุน้ กลุม่ อื่นๆ
ASPS Alpha Analytics (เปรียบเทียบผลตอบแทนทุกครึ่งสัปดาห์ราย Sector)
Matket Sector Rotation

Sector

Graph
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Sector

Underperform

Graph
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Toppick เลือก BBL, BDMS, SAT เป็ นหุน้ ที่อยู่ในกลุ่ม Market Sector Rotation และมี
ความน่าสนใจเฉพาะตัวดังนี ้
BBL(FV @ 154.00) ราคาหุน้ ปรับตัวลงแรงกว่า 35%(ytd) ขณะที่ SET Index ปรับตัวลง
เพียง 14.8%(ytd) จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงการปรับลดอัตรดอกเบีย้ นโยบาย
ของ กนง. อย่ า งไรก็ ต ามด้ว ย Valuation ที่ น่ า สนใจ รวมถึ ง Dividend Yield ที่ อ ยู่ ใ น
ระดับสูง จึงทาให้กลุ่ม ธ.พ. กลับมา Outperform อีกครัง้ ทั่วโลก ความคาดหวังต่อการฟื ้ น
ตัวทางเศรษฐกิจ หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการ lock down มากขึน้ รวมถึงแผนการ
กระตุน้ เศรษฐกิจเข้าสู่ Real sector ที่เป็ นลูกค้าสินเชื่อของกลุม่ ธ.พ. ทัง้ ภาคการท่องเที่ยว
ตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ย่ืนข้อเสนอให้รฐั บาลลดภาษี สรรพสามิตรถยนต์
เพื่อ กระตุน้ ยอดผลิตรถยนต์ไ ทย ฯลฯ สร้าง Sentiment เชิงบวกต่อเนื่ องถึงหุน้ ในกลุ่ม
ธนาคาร โดยฝ่ ายวิจยั ชอบ BBL เพราะพอร์ตสินเชื่อเป็ นลูกค้ารายใหญ่ราว 40% สูงสุดใน
กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมองสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ แข็งแกร่งกว่า SME และสินเชื่อ
บุ ค คล ภายใตสภาวะปั จ จุบัน ขณะที่ ร าคาหุ้น ผ่ า นการปรับ ฐานตอบรับ ประเด็ น ลบ
พอสมควรจน PBV ซือ้ ขายที่ 0.44 เท่า พร้อมคาด Div Yield ราว 4% ต่อปี
BDMS (FV@B23.8) ราคาหุน้ ยัง Laggard หุน้ ขนาดใหญ่อ่ืนๆ โดย YTD ปรับตัวลดลง
20% ขณะที่ SET50 Index ปรับ ตัว ลงเพี ย ง 17%(ytd) โดยฝ่ ายวิ จัย ฯ เชื่ อ ว่ า สะท้อ น
ผลกระทบ COVID-19 ไปมากแล้ว ขณะที่กลุ่มผูป้ ่ วยไทยเริ่มเห็ นการฟื ้ นตัว mom รวดเร็ว
ในเดือนพ.ค.63 และการฟื ้ นตัวของผูป้ ่ วยต่างชาติระยะสัน้ -กลางยังคาดหวังสูงและเร็ว
จากจุดเด่น COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังควบคุมได้ดี เทียบกับรพ.คู่แข่งการแพทย์ใน
อินเดีย + สิงคโปร์ ที่ยงั ไม่คลี่คลาย ทาให้น่าจะเห็นการกลับมาอนุญาตเดินทางกลับเข้ามา
เร็วกว่ากลุ่มอื่นๆ อีกทัง้ มีค่า Beta น้อยกว่า 1 เหมาะสมเป็ นหุน้ หลบภัยในยามตลาดผัน
ผวน
SAT (FV@B14) ที่ ไ ด้ Sentiment จากการ Reopen อี ก ทั้ง กรมสรรพสามิ ต อยู่ใ นช่ ว ง
พิจารณาลดภาษีรถยนต์ 50% รวมถึงราคาหุน้ ยัง Laggard ตลาดอยู่มาก มีคา่ PBV เพียง
0.76 เท่า ต่ากว่าค่าเฉลี่ย 1 SD ในรอบ 5 ปี

Research Division

v

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
Price
Avg. Cost
Last

Stocks

Start
Date

Weight

Accumulated
Return

BCPG

25 May 20

10%

2.42%

16.50

TTW

21 May 20

15%

-1.43%

ADVANC

20 May 20

15%

SAT

26 May 20

BDMS

Fair Value

PER
2020F

Dividend
Yield

Cut Loss/
Stop Profit

Strategist Comment

16.90

19.70

16.55

3.85

16.00

ทิศทางกาไรปี นี้อ ยูใ่ นช่วงขาขึน
้ เริม
่ ตัง้ แต่ 2Q63 ทีค
่ าดจะฟื้ นตัว QoQ และจะ
โดดเด่นมากขึน
้ ใน 2H63 จากการเข ้าสู่ High season โรงไฟฟ้ าพลังน้ า ทีล
่ าว

14.00

13.80

15.10

17.64

4.34

13.40

TTW ถือ เป็ นตัวเลือ กทีด
่ ี ภายใต ้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปั จจุบน
ั อีกทัง้ คาดหวัง
Div Yield สูงกว่า 4%ต่อ ปี

0.53%

190.00

191.00

210.00

20.64

3.39

185.50

จุดเด่นทีม
่ ั่ นคงสูง จากศักยภาพป็ นผู ้นากลุม
่ ในระยะยาว จากการถือ ครองคลืน
่ 5G
มากสุดและยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่งกระแสเงินสดจากการดาเนินงานสูง อีกทัง้
มี Div Yield สูงเกิน 3% ต่อ ปี

5%

6.14%

11.40

12.10

14.00

55.30

1.15

10.20

เป็นหุน
้ เด่นในกลุม
่ ฯ จากการมีกลุม
่ ลูกค้าหลากหลายและโครงสร้าง
การเงินแข็งแรง โดยราคาหุน
้ ณ ปัจจุบ ันมี Valuation น่าสนใจ

20 May 20

15%

5.60%

20.83

22.00

23.80

42.92

1.17

20.30

้ ราคาหุนยั
้ ง Laggard หุน้ Big Cap บวกกับ การฟื้ นตัวของผู ้ป่ วยต่างชาติระยะสัน
กลาง จากจุดเด่น COVID-19 ในประเทศไทยทีย
่ ง
ั ควบคุม ได ้ดี

CPALL

21 May 20

15%

0.72%

69.75

70.25

78.00

27.54

1.82

67.50

่
หุน
้ Defensive ทีน
่ า
่ สนใจ ท่ามกลางความเสียงการปร
ับฐานของตลาดหุน
้
ภาพรวมกาไร ปี 2563 ประเมินทรงต ัวได้ yoy แกร่งกว่ากลุม
่ ทีค
่ าดลดลง
9.2%

DIF

15 May 20

15%

0.58%

15.81

15.90

n.a.

n.a.

6.57

15.40

ทีพ
่ ักเงินอีกแห่งทีค
่ าดหว ังปันผลเกิน 6% ต่อปี

LH

19 May 20

10%

5.84%

6.85

7.25

8.00

14.96

5.68

6.30

ราคาหุน้ Underperform ตลาดฯ ขณะเดียวกันบริษัทยังมีแผนเปิ ดโครงการใหม่
ตามเดิม 16 โครงการแนวราบและ โอนฯ 2 คอนโดฯ ใหม่ในปี นี้ หนุนใหก้ าไร
2H63 ฟื้ นตัวขึน
้

้ ดนา้ หน ัก DIF ลง 5% แล้วลงทุนใน SAT แทน 5%
วานนีล
้ ดนา้ หน ัก CPALL และ DIF อย่างละ 5% แล้วลงทุนใน BBL 10%
ว ันนีล

Accumulated returns since our recommendation
TTW

Stock Classification

-1.4%

ADVANC

0.5%

DIF

0.6%

CPALL

Defensive
60%

0.7%

BCPG

Dividend
40%

LH
DIF
TTW

2.4%

BDMS

5.6%

LH

5.8%

SAT

6.1%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

Dividend

7.0%

Accumulated returns
ASPS Portfolio
9.0%
4.0%

ADVANC
BDMS
CPALL
BCPG
SAT

SCC, 0.05%
PYLON, 0.06%
ADVANC, 0.08%
TFG, 0.08%
KKP, 0.15%
CPN, 0.16%
KSL, 0.18%
BCPG, 0.24%
POPF, 0.28%
LH, 0.29%
SAT, 0.31%
DOHOME, 0.41%
EA, 0.43%
TU, 0.52%
SEAFCO, 0.58%
ROBINS, 0.60%
BDMS, 0.83%
EASTW, 0.85%
BGRIM, 1.01%
PTT, 1.07%
DCC, 1.12%
GULF, 1.18%
COM7, 1.38%
BCP, 1.39%
CENTEL, 1.53%
CPALL, 1.57%
RATCH, 2.44%
STA, 2.65%
BAM, 3.40%

0.91% 0.68%

-1.0%

-6.0%
-11.0%
-16.0%

-14.86%

-21.0%
-26.0%
YTD

MTD

-1D

Beta Portfolio
Min,
0.68

Max,
1.12
Beta Portfolio,
0.82

CPF, -0.01%
SF, -0.04%
INTUCH, -0.09%
TTW, -0.14%
BCH, -0.27%
KBANK, -0.29%
BBL, -0.37%
RS, -0.39%
MAJOR, -0.81%
PSH, -0.95%
MCS, -1.05%
BTSGIF, -1.35%
AOT, -1.35%
DIF, -1.80%
WHA, -1.95%
CRC, -2.41%
PTTEP, -2.96%
STEC, -3.36%
JMART, -3.92%

-5%
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Growth

Accumulated returns since beginning of the year

SET Index

2.72% 3.34%
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