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เลือกหุ้นปันผล รับแรงกระแทก
SET Index
มูลคาตลาด
PER

1,502.39 จุด
13,504 พันลานบาท
15.8 เทา

 ตลาดดูดซับความคาดหวังเชิงบวกหลัง คสช. เข้ามาบริหารประเทศไปแล้วผ่านการ
ปรับตัวของ SET Index กว่า 8% จากนี้ไปตลาดน่าจะตอบสนองไปตามความคืบหน้า
ในการดําเนินกระบวนการต่างๆ โดยคาดว่าจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ชว่ งกลางเดือน
ก.ย.2558 และจัดการเลือกตั้งช่วงปลายปี 2558 ก่อนได้มาซึง่ รัฐบาลจากการ
เลือกตั้งปลายปี 2558 หรือต้นปี 2559 ฉะนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2558
จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งทั่วไป
 เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติจะไม่มีแรงขายออกมาอย่างมีนัยสําคัญ ขณะที่การไหลเข้า
ของ Fund Flow ก็จะไม่โดดเด่น ส่วนกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ ด้วยมูลค่าซื้อ
สุทธิสะสมสูงกว่า 1.5 แสนล้านบาท และมีผลตอบแทนระดับที่สูง โอกาสการขายทํา
กําไรจึงอาจเกิดขึ้นได้มากกว่าการซื้อ แต่ที่ผ่านมาการขายของสถาบันในประเทศไม่
ส่งผลกระทบรุนแรงถึงขั้นทําให้ SET Index ปรับลงแรง ภายใต้สถานการณ์แวดล้อม
ดังกล่าวเชื่อว่า SET Index กําลังเข้าสู่ช่วงของการปรับฐาน แต่จะไม่รุนแรงมากหาก
ไม่มีสาเหตุอื่นเข้ามาแทรกแซง โดยที่ระดับ 1472 จุด ซึ่งคิดเป็นค่า PER 15 เท่า ณ
สิ้นปี 2557 น่าจะทําหน้าที่เป็นแนวรับแรก
 ในภาวะที่ตลาดเข้าสู่ช่วงการปรับฐาน
กลยุทธ์การลงทุนควรกําหนดในลักษณะที่
ปลอดภัยไว้ก่อน โดยเลือกหุ้นที่สามารถรองรับแรงกระแทกของการปรับฐานของ
ตลาดได้ ซึ่งหุน้ ประเภทนีค้ วรมีปัจจัยพืน้ ฐานแข็งแกร่ง เสริมด้วยเงินปันผลสม่ําเสมอ
และมีค่า PER ต่ํา ซึ่งหุน้ ที่โดดเด่นได้แก่ ASK (FV@B 23.5), BECL (FV@B 45)
INTUCH (FV@B 109) และ PYLON (FV@B 8.6)
การเคลี่อนไหวของ SET Index กับเหตุการณ์ทางการเมือง
SET Index

23 ธ.ค. 56 เริ่ม รับสมัคร

13 ม.ค. 57 Shutdown Bangkok

เลือ กตั้ง ส.ส. ระบบบัญชี

1,600

1,442.88

1,400

1,314.63
1,283.56

1,352.86
1,300

เปน โมฆะ หรือ ไม

22 ก.ค. 57

1,356.42

1,367.42
1,326.14

1,405.91
1,388.40

12 มี. ค. 57 ศาลรัฐธรรมนูญ รับ
คํา รอ งการเลือ กตั้ง 2 ก.พ. 57

24 ม.ค. 57 ศาลรัฐธรรมนูญ
วิน ิจฉั ยวาการเลื่อ นกํา หนดวัน
เลือ กตั้งสามารถทําได โดย
รัฐบาล-กกต.หารือ กั น

9 ธ.ค. 56 ยุบสภา
1,500

โปรดเกลารัฐธรรมนูญ
(ฉบับชั่ วคราว)

1,360.50
1,325.33

22 พ.ค. 57

1,293.10
1,277.03
25 พ.ย. 56 ผูชุมนุม
เข ายึด กระทรวงการคลัง
และ สํานัก งบประมาณ

1,200

รัฐประหาร โดย คสช.

28 ก.พ. 57 กปปส.

20 พ.ค. 57

ประกาศยุบเวทีชุมนุม ไป
รวมกั นที่ สวนลุม พินี

ผบ.ทบ.ประกาศใช
พ.ร.บ.กฎอัยการศึก

11 พ.ย. 56 วุฒ ิส ภา

1,100

คว่ํา ราง พ.ร.บ.นิร โทษฯ

4 พ.ย. 56 ผูชุมนุม ยายจากเวที่
สามเสน เข าสู ถนนราชดําเนิน

1,000

21 ม.ค. 57 ประกาศ

21 มี. ค. 57

ใช พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ นฯ

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉั ย
วา การลือ กตั้ง
2 ก.พ. 57 เปน โมฆะ

15 ม.ค. 57 คปท.

31 ต.ค. 56 สภาผูแ ทนฯผาน
วาระ 3 พ.ร.บ.นิรโทษฯ สุเ ทพฯ

ขู ปด วิทยุก ารบิน
และ ตลาดหลัก ทรัพย

นัดชุ มนุม ที่ สามเสน

23 ก.ค. 57

9 ก.ค. 57

25 มิ.ย. 57

11 มิ.ย. 57

28 พ.ค. 57

14 พ.ค. 57

30 เม.ย. 57

16 เม.ย. 57

2 เม.ย. 57

19 มี.ค. 57

5 มี.ค. 57

19 ก.พ. 57

5 ก.พ. 57

22 ม.ค. 57

8 ม.ค. 57

25 ธ.ค. 56

11 ธ.ค. 56

27 พ.ย. 56

13 พ.ย. 56

30 ต.ค. 56

900

เทิดศักดิ์ ทวีธรี ะธรรม
เลขทะเบียนนักวิเคราะห: 004132
Therdsak.re@asiaplus.co.th

ที่มา : ฝายวิจัย ASP

พบชัย ภัทราวิชญ
เลขทะเบียนนักวิเคราะห: 052647

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูล
เหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะ
ใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจาก
การใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมวากรณีใด
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คาดเลือกตั้งได้ปลายปี 2558…ตลาดดูดซับความคาดหวังเชิงบวกไปแล้ว
นับจาก 22 พ.ค.2557 (SET Index 1405.21) ซึ่งเปนวันที่ คสช. เขาควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ SET
Index ไดปรับตัวขึ้นมาแลวกวา 8% ซึ่งอธิบายไดวา เปนการตอบรับความเสี่ยงตอการที่จะเกิดเหตุรุนแรงทาง
การเมืองที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ การปรับตัวขึ้นมาดังกลาวทําให คา Current PER ของตลาดหุนไทยปรับตัว
ขึ้นมายืนอยูเหนือ 16 เทา ซึ่งเปนระดับที่สูงกวาปกติ และอาจทําใหเกิดการปรับฐานไดตลอดเวลา สําหรับ
ผลกระทบจากปจจัยการเมือง ตอ SET Index ในชวงเวลาจากนี้ไป คาดวาจะเปนการตอบสนองไปตามความ
คืบหนาในการดําเนินกระบวนการตางๆ ของ โรดแมพระยะที่ 2 ของ คสช. ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 ป โดยจะ
มีหลายสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้น พอสรุปไดดังตอไปนี้
 สภานิติบัญญัตแิ หงชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2557 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง สมาชิก สภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 200 คน ซึง่ หากพิจารณาจากตนสังกัดที่มาของ
แลวพบวามาจาก กองทัพ 105 คน , ตํารวจ 11 คน ที่เหลือเปนอดีต ส.ว. และบุคคลในสาขาอาชีพ
ตางๆ ทั้งนีจ้ ะมีการเปดประชุม สภาฯ ครั้งแรกในวันที่ 7 ส.ค.2557 โดย สนช. จะทําหนาที่แทน สภา
ผูแทนราษฎร, วุฒิสภา และ รัฐสภา หนาที่สําคัญอีกประการหนึง่ ก็คือการพิจารณาเสนอรายชื่อ
บุคคลที่จะขึ้นมาทําหนาที่ นายกรัฐมนตรี นําขึ้นทูลเกลา โดยที่ประธาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ จะ
ทําหนาที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งจากกระบวนการดังกลาวคาดวานาจะทําใหไดมา
ซึ่งรัฐบาลเขามาทําหนาที่บริหารประเทศ ในชวงกลางเดือน ส.ค.2557
 การจัดตั้งรัฐบาล หลังจาก สภานิติบัญญัติแหงชาติเปดประชุมครั้งแรกในวันที่ 7 ส.ค.2557 โดย
วาระสําคัญประการหนึ่งคือการเสนอชื่อบุคคลที่จะขึน้ มาทําหนาที่นายกรัฐมนตรี
เพือ่ นําขึน้
ทูลเกลาฯ ในชวงเวลาดังกลาวก็นาจะมีการคาดการณกันวา จะมีรายชื่อใครถูกกลาวถึงบาง เมื่อได
บุคคลที่จะทําหนาที่นายกรัฐมนตรี และ ไดรับโปรดเกลาฯลงมาแลว ก็จะ เปนการขัน้ ตอนของการ
แตงตั้งบุคคลมาดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนอํานาจของ นายกรัฐมนตรี โดยตรง ทั้งนี้
จํานวนรัฐมนตรีจะมีไดไมเกิน 35 คน (ไมรวมนายกรัฐมนตรี) คาดวาจะมีรัฐบาลใหมเขามาทําหนาที่
บริหารประเทศในชวงกลางเดือน ส.ค.2557 ในชวงการจัดตั้งรัฐบาลเชื่อวาจะเห็นบรรยากาศที่มีการ
การวิพากษวิจารณไปที่ตัวบุคคล เฉพาะอยางยิ่งรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงดานเศรษฐกิจ ซึ่งก็อาจจะ
มีผลกระทบตอทิศทางการเคลื่อนไหวของ SET Index
 การแตงตั้งสภาปฎิรูปแหงชาติ (สปช.) มีจํานวนสมาชิกไมเกิน 250 คน โดยที่มาจะมีความ
ซับซอนกวา สนช. กลาวคือ เปนการเสนอรายชื่อจากองคกรวิชาชีพตางๆ และ นิติบุคคลที่ไม
แสวงหากําไร รวมถึง ตัวแทนจากจังหวัดตางๆ โดยมีกระบวนการคัดกรองหลายชั้น จนมาถึง คสช.
ในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งคาดวาจะไดรายชื่อบุคคลที่จะเขามาเปนสมาชิก สปช. ในชวงตนเดือน ต.ค.
2557 โดยที่ สปช. จะมีหนาที่หลักในการเสนอแนะความเห็นตอการปฎิรูปประเทศไทยในแงมุมตางๆ
โดยแบงออกเปน 11 กลุมหลัก หลังจากนั้นจะเสนอความเห็นตอ กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการประชุม สปช. ครัง้ แรก เพือ่ เปน
แนวทางในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และเมื่อรางแลวเสร็จ สปช. ก็จะมีหนาที่ในการพิจารณา
เห็นชอบ หรือ ใหทําการปรับปรุงแกไข โดยที่จะไมมกี ารทําประชามติเหมือนรัฐธรรมนูญป 2550
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 การตั้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ มีจํานวนสมาชิก 36 คน โดย คสช. จะเปนผูเสนอรายชือ
ประธานกรรมาธิการ สวนสมาชิกอีก 35 คน จะมาจาก ผูซ ึ่ง สปช. เสนอ 20 คน ผูท ถี่ ูกเสนอรายชือ่
โดย สนช., คณะรัฐมนตรี และ คสช. อีกฝายละ 5 คน ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว กําหนดใหการ
แตงตั้ง กรรมาธิการฯ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่เรียกประชุม สปช. เปน
ครั้งแรก สวนกรอบแวลาการทํางานของคณะกรรมาธิการฯ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว กําหนดใหตอง
ดําเนินการ ยกรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับจากที่ไดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะ
จาก สปช. เมือ่ รางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ใหสง ให สปช. พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน นับแต
ไดรับรางรัฐธรรมนูญ หากเห็นวาตองปรับปรุงแกไขตองดําเนินการภายใน 30 วัน หลังจาก สปช.
พิจารณาแลวเสร็จ พรอมกันนี้ คสช. และ คณะรัฐมนตรี ก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไดภายใน 30 วัน หลังจากไดรับราง (คสช. และ คณะรัฐมนตรี ไดรับราง พรอมๆ กับ
สปช.) เมือ่ กรรมาธิการฯ ไดรับคําขอแกไขแลว ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน เมื่อแลว
เสร็จใหนําสง สปช. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ ภายใน 15 โดยที่ไมสามารถ
ดําเนินการแกไขเนื้อหาไดอีก หากใหความเห็นชอบ ก็จะนําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ภายใน 30 วัน เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พิจารณาจากกระบวนการทั้งหมดแลวคาดวา เร็วที่สุดที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช นาจะเปนชวง กลางเดือน
ก.ย.2558 หลังจากนั้น ก็จะเขาสูโรดแมพระยะที่ 3 คือการเตรียมการเขาสูก ารเลือกตั้งทั่วไป ซึง่ อาจกิน
ระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือน เมื่อการเลือกตั้งแลวเสร็จ ก็จะมีการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร เพือ่ ลงมติ
เลือกบุคคลที่จะทําหนาที่นายกรัฐมนตรี และการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนไปไดที่จะเห็น รัฐบาลใหมจาก
การเลือกตั้งเขารับหนาที่ชวงตนป 2559 (รายละเอียดดังแผนผังหนาถัดไป)
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กรอบเวลา และ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
31 ก.ค.57
 มี สภานิ ตบั ญญั ติแหงชาติ (สนช.)
กลาง ส.ค.57
 ได รัฐบาล (เป ดประชุ ม สนช. 7 ส.ค.)
ต นเดื อ น ต.ค.57
 ได สภาปฏิ รูปแหงชาติ (สปช.)

กลางเดือน ต.ค.57 สปช. ประชุมครั้งแรก
ภายใน 15 วัน (ปลาย ต.ค.57)

ตั้ งคณะกรรมาธิ การยกร างรั ฐธรรมนู ญ
ภายใน 60 วัน (กลาง ธ.ค.57)

เสนอแนะความเห็น แนวทางปฏิ บัติ
เพื่อ ร างรั ฐธรรมนุ ญต อ กรรมาธิ การฯ
ภายใน 120 วัน (กลาง เม.ย.58)

กรณี ไม แล วเสร็ จใหยุบ
คณะกรรมาธิ การฯ
แล วตั้ งขึ้ นมาใหม ภายใน 15 วั น

ยกร างรั ฐธรรมนุ ญแล วเสร็ จ
ภายใน 10 วัน (ปลาย เม.ย.58)

สงรา งรัฐธรรมนู ญใหพิจารณา

สปช.

รัฐบาล

คสช.

ภายใน 30 วัน (ปลาย พ.ค.58)

ส งร างรั ฐธรรมนู ญ พร อมข อ เสนอแนะ
ใหคณะกรรมาธิ การยกร าง
ภายใน 60 วัน (ปลาย ก.ค.58)

สปช. ดํ าเนิ นการแกไขปรั บปรุ งร าง
ภายใน 15 วัน (ปลาย ก.ค.58)

สปช. ต องลงมติ

ไม เห็นชอบ

เห็นชอบ
ภายใน 30 วัน (กลาง ก.ย.58)

นํ าขึ้ นทูลเกล า เพื่อ ทรงลง
พระปรมาภิ ไธย

กรณี
ไม ทรงเห็นชอบ

ร างรั ฐธรรมนู ญตกไป, สปช. สิ้ นสุ ดลง
และใหตั้ง สปช. ชุ ดใหม มาดํ าเนิ นงาน

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มี ผลบั งคั บใช

ที่มา : ฝายวิจัย ASP
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เศรษฐกิจปี 2558 ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้ง
จากกรอบเวลาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในป 2558 จะอยูภายใตการบริหารงาน
ของรัฐบาลกอนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองติดตามแนวทางในการขับเคลื่อน เนือ่ งจากองคประกอบหลักๆ ของ
เศรษฐกิจยังตองอาศัยการดูแลอยางใกลชิดยกตัวอยางเชน การบริโภคภาคครัวเรือน ซึ่งถือเปนองคประกอบ
หลักใน GDP ปจจุบันอยูในภาวะที่ชะลอตัว โดยเหตุปจจัยประการหนึง่ เปนเรือ่ งของหนีส้ ินของภาคครัวเรือนที่
อยูในระดับที่สูงสุดเปนประวัติการณ ทําใหการขับเคลื่อนการบริโภคภาคครัวเรือนทําไดอยางจํากัด, ในภาค
การลงทุนดูเหมือนจะเปนความหวัง หลังจากที่ คสช. ไดใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน งบลงทุน 2.4 ลานลานบาท ซึ่งเปนการลงทุระยะเวลา 8 ป นับจากป 2558 เปนตนไป, ทางดานภาค
การสงออก ถือวามีแนวโนมเชิงบวกโดยคาดวาจะขยายตัวไปตามการฟนตัวเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ธนาคารแหง
ประเทศไทย คาดการณ GDP Growth ป 2558 ที่ระดับประมาณ 5% ตามรายละเอียดในตารางตอไปนี้

ประมาณการ GDP ปี 2558 ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมาณการ GDP Growth ของแตละหนวยงานวิจัย
2557F
2558F
ASP Research
2.0
n.a.
Barclays
2.0
4.0
Credit Suisse
1.1
n.a.
DBS
1.6
3.8
HSBC
1.4
4.0
IMF
2.5
3.8
JPMorgan Chase
1.1
4.2
Kasikorn Research
2.3
4.0
Siam Commercial Bank
1.6
5.3
Standard Chartered
3.5
6.0
Tisco Securities
1.0
3.5
UBS
1.2
5.2
ธปท.
1.5
>5%
สศค.
2.0
n.a.
สศช.
2.0
n.a.
Median
1.6
4.0
ขอมูลครั้งลาสุด 31 ก.ค. 2557

ที่มา : ธปท., ฝายวิจยั ASP

แผนลงทุน 2.4 ล้านล้านบาท อีกหนึ่งตัวช่วยเศรษฐกิจปี 2558
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2557 ที่ประชุม คสช. มีมติเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคม วงเงิน 2.4 ลานลานบาท ซึ่งประกอบดวย 5 แผนงานหลักคือ 1)การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวาง
เมือง 2) การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพือ่ แกไขปญหาจราจรในกรุงเทพ-ปริมณฑล 3) การเพิ่มขีด
ความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตทีส่ ําคัญของประเทศสูประชาคมอาเซียน 4) การพัฒนา
โครงขายการขนสงทางน้ํา เพือ่ เพิ่มปริมาณการขนสงทางน้ํา 20% และ 5) การพัฒนาทาอากาศยาน โดยสวนที่
จะถูกยกขึ้นมาดําเนินการเรงดวน ไดแก แผนงานที่ 1 และ 2 ซึ่งประกอบดวย รถไฟรางคู (ความกวางราง 1
เมตร ซึ่งใชในปจจุบัน) 6 เสนทาง มูลคาการลงทุนรวม 1.27 แสนลานบาท และ รถไฟรางคู (ความกวางราง
1.43 เมตร) เพื่อรองรับการเชือ่ มตอกับ จีน – สปป.ลาว รวม 2 เสนทาง เปนรถไฟระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา
มูลคาการลงทุนรวม 7.41 แสนลานบาท พรอมกันนี้ใหเดินหนาโครงการรถไฟฟา 10 เสนทางในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ตอเนื่อง
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แผนการลงทุนดังกลาว ถือเปนอีกหนึ่งตัวชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแตป 2558 เปนตนไป โดยฝายวิจัย
ประเมินวาการเริ่มขึ้นตอนการประมูลงาน นาจะเกิดขึ้นหลังจากที่งบประมาณป 2558 (เริ่ม 1 ต.ค.2557) มีผล
บังคับใช และกวาที่จะเดินทางไปถึงจุดที่เริ่มตนงานกอสราง หรือจุดที่ผูรับเหมากอสราง เริ่มบันทึกรายไดจาก
โครงการกอสรางดังกลาว ก็นาจะเปนชวงครึ่งหลังของป 2558 สําหรับหุนกลุมแรกที่จะไดประโยชนไดแก กลุม
รับเหมากอสราง แตจากติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุนพบวา ราคาหุนสวนใหญไดปรับตัวขึ้นไปรอแลว
โดยคา PER เฉลีย่ ของ ITD, CK, STEC ปจจุบนั ไดขึ้นไปอยูที่ประมาณ 28 เทา ซึ่งถือเปนระดับที่สูง ในเชิงกล
ยุทธการลงทุน แนะนําใหสลับเขาไปลงทุนในกลุมรับเหมากอสรางขนาดกลาง - เล็ก ซึง่ ไดประโยชนทางออม
จากโครงการดังกลาว แตปจ จุบันมีคา PER ต่ํากวา 12 เทา ขณะที่ Fair Value สวนใหญกําหนดที่ 14 เทา หุน
เดนไดแก SYNTEC (FV@B 2.60), SEAFCO (FV@B 7.04) และ PYLON (FV@B 8.60)

สถาบันในประเทศขาย ขณะที่ Fund Flow จากต่างชาติยังไม่กลับมา
การปรับตัวขึ้นของ SET Index นับจากป 2552 เปนตนมา หากพิจารณาจากกลุมนักลงทุนทีส่ รางแรง
ขับเคลือ่ นตลาดแลวจะเห็นวา กลุม นักลงทุนตางประเทศ และ นักลงทุนสถาบันในประเทศ เปน 2 กลุมหลักที่
ผลัดกันขับเคลื่อนให SET Index ปรับขึ้น (นักลงทุนตางชาติขับเคลื่อนชวงป 2552 ถึงกลางป 2556 ขณะที่
สถาบันในประเทศเขามาหนุนตั้งแตไตรมาส 4/55 เปนตนมา) หากมาพิจารณาสถานะของนักลงทุนแตละกลุม
ในปจจุบัน พบวา
 กลุมนักลงทุนตางชาติ เชื่อวาไดผานชวงของการขายอยางหนักไปแลว ดังจะเห็นไดจากมูลคาตลาด
ของการซื้อสะสมจากชวงนับจากชวงตนป 2552 เปนตนมา ไดลดลงจากจุดสูงสุดที่ 3.2 แสนลาน
บาท มาเหลือเพียง ประมาณ 6 หมื่นลานบาท ขณะที่สัดสวนการถือหุนโดยภาพใหญไดปรับลดลง
มาอยูในเกณฑปกติ จนถึงคอนขางต่ํา กลาวคือ ณ สิ้นเดือน ก.ค. 57 มีการถือหุนผาน NVRD เพียง
6.6% และถือผานการปดโอน 26.7% คิดเปนสัดสวนรวม 33.3% ทําใหเชื่อวาจะไมเห็นแรงขายสุทธิ
ออกมาอยางมีนยั สําคัญจากนักลงทุนกลุมนี้ในชวงเวลาจากนี้ไป
 กลุมนักลงทุนสถาบันในประเทศ เปนกลุมที่ซอื้ สุทธิเขามาตอเนื่องนับจาก 4Q55 คิดเปนมูลคาตลาด
รวมจนถึงปจจุบันกวา 1.5 แสนลานบาท ลาสุดเริ่มเห็นกระแสการขายสุทธิออกมาเพื่อทํากําไรที่
ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้เชื่อวาแรงขายจะยังมีออกมาตอเนือ่ ง แตนาจะเปนระดับที่ลดต่ําลง เพราะใน
อดีตที่ผานมาแทบไมคอยเห็นแรงขายที่ออกมาจากนักลงทุนสถาบันแลวทําให SET Index ปรับตัว
ลดลงรุนแรง เวนแตเกิดเหตุ Panic แลวทําใหนักลงทุนรายบุคคลในประเทศขายออกมาตาม

มูลค่าตลาดซื้อสะสม ต่างชาติ จากปี 2552

มูลค่าตลาดซื้อสะสม สถาบันฯ จากปี 2552

พันลานบาท

พันลานบาท

350

320.70

40
4.2 พันล านบาท

300

20
255.02

0

250

(20)
200

185.03

(40)
150

(60)

212.57
100.48

(80)

100
88.60

60.2

(100)

50

(120)

21.01

0

(140)

(50)

-141,355 ล านบาท

ม.ค. 57

ก.ค. 57

ต.ค. 56

เม.ย. 57

ก.ค. 56

ม.ค. 56

เม.ย. 56

ต.ค. 55

ก.ค. 55

ม.ค. 55

ต.ค. 54

เม.ย. 55

ก.ค. 54

ม.ค. 54

เม.ย. 54

ต.ค. 53

ก.ค. 53

ม.ค. 53

เม.ย. 53

ต.ค. 52

ก.ค. 52

ม.ค. 52

เม.ย. 52

ก.ค. 57

ม.ค. 57

เม.ย. 57

ต.ค. 56

ก.ค. 56

ม.ค. 56

ต.ค. 55

เม.ย. 56

ก.ค. 55

ม.ค. 55

เม.ย. 55

ต.ค. 54

ก.ค. 54

ม.ค. 54

เม.ย. 54

ต.ค. 53

ก.ค. 53

ม.ค. 53

เม.ย. 53

ต.ค. 52

ก.ค. 52

ม.ค. 52

เม.ย. 52

(160)

ที่มา : ฝายวิจยั ASP
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การถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ
% Foreign Actual
32

% NVDR
8
30.2

30

6.55
6

4

28
28.3

27.3 27.6

28.1

26

26.7
2

25.6
ม.ค. 47
พ.ค. 47
ก.ย. 47
ม.ค. 48
พ.ค. 48
ก.ย. 48
ม.ค. 49
พ.ค. 49
ก.ย. 49
ม.ค. 50
พ.ค. 50
ก.ย. 50
ม.ค. 51
พ.ค. 51
ก.ย. 51
ม.ค. 52
พ.ค. 52
ก.ย. 52
ม.ค. 53
พ.ค. 53
ก.ย. 53
ม.ค. 54
พ.ค. 54
ก.ย. 54
ม.ค. 55
พ.ค. 55
ก.ย. 55
ม.ค. 56
พ.ค. 56
ก.ย. 56
ม.ค. 57
พ.ค. 57
ก.ย. 57

24

Foreign Actual

NVDR (rsh)

ที่ม า : ฝายวิจัย

As of Jun,30 2014

ที่มา : ฝายวิจยั ASP

สถานการณการซือ้ ขายของนักลงทุนกลุมตางๆ ในชวง 1 เดือนขางหนา คาดวาจะอยูในภาวะที่ขาดแรงสง
กลาวคือกลุมนักลงทุนตางชาติ นาจะอยูในภาวะทีซ่ ื้อสลับขาย เหตุเพราะสถานการณ ณ ปจจุบัน ไมมมี ูลเหตุ
จูงใจที่ทําใหมี Fund Flow จากตางชาติไหลเขาสูตลาดหุนไทยมากเทาในชวงป 2552 เนื่องจากการแนวโนม
การอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจของธนาคารกลางแตละประเทศโดยเฉพาะสหรัฐลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ขณะที่หลายฝายเริ่มมองไปถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากอยูในระดับต่าํ เปนเวลานาน
นอกจากนี้ความสดใสของเศรษฐกิจเอเซียก็เริ่มลดลง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนของประเทศไทยซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการเมืองทําใหคาดการณ GDP Growth ป 2557 อาจปรับลดลงเหลือเพียง 2% ต่ํากวาคาเฉลี่ย
ของเศรษฐกิจโลก ดวยกลไกดังกลาว ทําใหเชื่อวา Fund Flow ยังไมถึงชวงเวลาที่จะไหลกลับเขามา
สวนนักลงทุนสถาบันในประเทศ เนื่องจากที่กลาวไปขางตนวานักลงทุนกลุมดังกลาวมีการซื้อสะสมหุนไทยมา
โดยตลอดตั้งแต 4Q55 และหากนับเฉพาะจากตนป 2557 จนถึงปจจุบัน กลุมสถาบันฯ มียอดซือ้ สุทธิสะสม
จาก Trigger Fund หรือ Equity Fund รวมแลวถึง 4.3 หมื่นลานบาท ดวยทุน SET Index เฉลีย่ เพียง 1,370
จุด ดังนั้นดวยผลตอบแทนทีส่ ูงกวา 10% โอกาสที่จะเห็นนักลงทุนสถาบันในประเทศขาย จึงมีมากกวาซื้อ

Current PER สูง ตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ช่วงปรับฐาน
SET Index ณ 31 ก.ค. 2557 ปดที่ระดับ 1,502.39 จุด คิดเปนคา Current PER ที่ระดับ 15.8 เทา ขณะที่
Expected PER ณ สิ้นป 2557 (กําไรตลาดที่คาดการณที่ 98.14 บาท/หุน) อยูที่ระดับ 15.3 เทา ถือเปนคา
PER ที่อยูในกรอบบน เมือ่ เทียบกับตลาดหุนอื่นทั่วโลก เชนเดียวกับตลาดหุนประเทศเพื่อนบานในกลุม TIP ทั้ง
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เริ่มหมดความนาสนใจ หลังจาก Current PER พุงสูงขึ้นไปกวา 19.5 และ 16.8 เทา
ตามลําดับ ขณะที่ประเทศกลุมพัฒนาแลว อาทิ เยอรมนี, ฝรั่งเศส หรืออังกฤษ มี Current PER ไมเกิน 15 เทา

Investment Strategy / 1 สิงหาคม 2557

7

Research Department

Current PER ประเทศพัฒนาแล้ว
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จากการประเมินสภาพแวดลอม ไมวาจะเปนประเด็นทางการเมือง ซึง่ ดูเหมือนจะยังไมมีปจจัยบวกใหมๆ เขา
มาสนับสนุน, Fund Flow จากตางชาติ ที่ยังไมถงึ จังหวะกลับมาซือ้ สุทธิรอบใหมตามกลไกวาดวย สภาพคลอง
ในตลาดการเงิน ขณะที่คา PER ของตลาดหุนไทยที่อยูในกรอบบน เชื่อวานาจะทําให SET Index เขาสูชวง
ของการปรับฐานราคา ซึ่งควรจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และหากไมไดมีปจจัยอื่น มากดดันเพิ่มเติม การปรับฐาน
ราคาก็ไมนาจะมีความรุนแรงมากนัก โดยที่ระดับ 1,472 จุด ซึ่งคิดเปนคา PER สิ้นป 2557 ที่ 15 เทา นาจะทํา
หนาที่เปนแนวรับจุดแรก

ปรับพอร์ตเข้าไปเน้นหุ้นปันผล เพื่อลดความเสี่ยง
ภายใตสภาวะที่ SET Index กําลังเขาสูช วงของการปรับฐาน กลยุทธการลงทุนจึงควรจัดพอรตในลักษณะที่
ปลอดภัยพรอมรับแรงกระแทกทีเ่ กิดขึ้น กลาวคือ ควรเลือกหุนเปนรายตัวที่มีปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง และ
จายเงินปนผลตอเนื่อง ทั้งนี้ ฝายวิจัยไดคัดกรองหุนโดยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้
1. เปนหุนที่มีประวัติการจายเงินปนผลตอเนือ่ ง ในชวง 10 ปท่ผี านมา (ผลการดําเนินงานมีกําไรทุกป)
2. อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) สูงกวา 4%
3. เปนหุนที่มีคา PER ต่ํากวาตลาด (ไมเกิน 14 เทา)
4. นักวิเคราะหใหคําแนะนํา “ซื้อ”
การคัดกรองดวยเกณฑขางตน พบวามีหลายบริษทั ที่นาสนใจ ที่โดดเดนคือ ASK (FV@B 23.50), BECL
(FV@B 45), INTUCH (FV@B 109) และ PYLON (FV@B 8.6)

สรุปข้อมูลคําแนะนํา หุ้นปันผลโดดเด่น
ASK
BECL
INTUCH
PYLON

EPS (B)
Rec. Close (B) Fair value Upside Net Profit (ลานบาท)
PER PBV Div
31-Jul-14
(B)
(%)
2557F 2558F 2557F 2558F (X) (X) (%)
19.70
23.50
19%
680
839
1.93 2.39 10.2 1.7 6.9%
ซื้อ
37.25
45.00
21% 2,724 2,993
3.54 3.89 10.5 1.5 4.8%
ซื้อ
68.50
109.00
59% 16,000 19,360
4.99 6.04 13.7 6.6 7.3%
ซื้อ
7.25
8.60
19%
185
187
0.62 0.63 11.7 2.9 5.2%
ซื้อ

ที่มา : ฝายวิจัย ASP
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