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หาวจนกรามค้าง แม้จะมีปัจจัยหนุนจากดอกเบี้ยขาลง แต่ SET ยังมีข้อจํากัดเรื่อง Valuation ที่ยัง
ค่อนข้างแพง อาจทําใหดัชนีต้องซึมในกรอบแคบ กลยุทธ์ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง ASK, SPALI

มุมมองและการวิเคราะห :
■ ตลาดหุนเอเซียชวงเชาที่ผานมาสวนใหญสามารถยืนในแดนบวก นําโดยตลาดหุนจีนและญี่ปุน ที่วันนี้บวกปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 1.35%
ตามมาดวยตลาดหุนไตหวันที่ปรับเพิ่มขึ้น 0.78% ตลาดหุนฮองกงปรับบวก 0.43% ตลาดหุนเกาหลีหุนเกาหลีปรับเพิ่มขึ้น 0.29% สวนตลาด
หุนในกลุม TIP สวนใหญสามารถยืนในแดนบวกเชนกัน โดยตลาดหุนฟลิปปนสปรับเพิ่มขึ้น 0.21% ตลาดหุนอินโดนิเซียปรับเพิ่มขึ้น 0.15%
ตรงขามกับตลาดหุนไทยที่ปดลบเล็กนอย 0.35%
■ SET Index ปดตลาดชวงเชาปรับลดลง 5.43 จุด ดวยมูลคาซื้อขาย 1.86 หมื่นลานบาท หลังจากที่การประชุม กนง. ที่ปรับลดดอกเบี้ยฯลง
0.25%วานนี้ ถือเปนปจจัยกดดันตอกลุม ธ.พ. โดยตรง ทําใหลาสุดดัชนีกลุม ธ.พ. ปรับลดลง 0.5% (มีผลใหดัชนีปรับตัวลดลง 1.34 จุด) โดยหุน
SCB ปรับลงมากที่สุดในกลุม 1.12% ตามมาดวย KTB ที่ปรับลดลง 0.87% ซึ่งสวนทางกับกลุมเชาซื้อ ที่ไดประโยชนโดยตรงจากตนทุนทาง
การเงินที่ถูกลง โดยวันนี้ดัชนีกลุมฯปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.67% (มีผลใหดัชนีปรับบวกขึ้นมาได 0.16 จุด) โดยมีหุน ASK และ GL ที่วันนี้ปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางโดดเดนที่ 4.07% และ 1.80% ตามลําดับ
■ การลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ไดทําใหระดับ Earning Yield Gap ปจจุบันปรับเพิ่มขึ้นจาก 3.3% สู 3.56% ซึ่งยังเปน Gap ที่ต่ํากวาระดับ
ที่เหมาะสมประมาณ 4% อยูคอนขางมาก จึงทําให SET Index ไมนาจะตอบสนองตอการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้เทาไหรนัก ยกเวนวาตลาดจะพึง
พอใจตอระดับ Earning Yield Gap เดิมที่ 3.3% แบบนั้นตลาดก็จะยอมรับระดับ PER ที่แพงขึ้นจากระดับปจจุบันไดอีก แตก็นาจะขึ้นได
คอนขางจํากัด เพราะยังติดอุปสรรคใหญๆอยู 2 เรื่องคือ Valuation ของตลาดหุนไทยตอนนี้มี Current PER ที่สูงมากเกือบ 19 เทา และ การ
ออนคาของเงินบาทจากผลของการใชนโยบายการเงินผอนคลาย อาจเปนเหตุให Fund Flow ไมเขามามากอยางที่คาดหวัง นอกจากนั้นแลว
สภาพแวดลอมในตลาดไทยในปจจุบันขาดปจจัยขับเคลื่อนอยางชัดเจน ดัชนีที่มีการดีดตัวรับขาวตอการลดดอกเบี้ยไปพอสมควรแลว จึงมีความ
เสี่ยงที่จะกลับไปแกวงผันผวนในกรอบแคบอีกครั้ง
■ อยางไรก็ตาม แมวาการลดดอกเบี้ยฯ ในครั้งนี้ จะสราง sentiment เชิงบวกใหกับตลาดบาง แตเชื่อวาการเตรียมปรับลด GDP Growth ของ
กนง .จากเดิม4.8 % ใหต่ํากวา4 % ไมนาจะมีน้ําหนักตอตลาดมากนัก เปนเพราะตลาดไดรับรูไปบางแลว ประกอบกับคาดวาการปรับลดจาก
กนง. นาจะใกลเคียงกับที่ ASP คาดไว3.5 % กลยุทธการลงทุนจึงเลือกหุนในกลุมที่ไดประโยชนจากดอกเบี้ยขาลง ไดแก
- กลุมลิสซิ่ง อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 25bp จะทําใหคาดการณกําไรสุทธิป 2558 ของกลุมฯ เพิ่มขึ้น 0.78% จากประมาณการปจจุบัน
โดยเฉพาะผูที่มีตนทุนการกูยืม (ภาระหนี้สิน) เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สงผลใหสวนที่เปนฐานตนทุนลดลง เทียบกับสินเชื่อ (รายได
ดอกเบี้ย) ซึ่งมีสัดสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปริมาณสูง รายไดจึงไมไดลดตามดอกเบี้ยที่ปรับลดลง โดย ASK (FV@B31.10) ได
ประโยชนสูงสุด ทั้งยังมีคา PER ต่ําเพียง 8.9 เทา แตคาดหวัง Div.Yield ไดสูงถึง 7.9%
- กลุมอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะผูพัฒนาที่อยูอาศัย ไดประโยชนจากการโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคาตามแผนงานทําไดงายขึ้น อัตรา
การปฎิเสธสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยูอาศัยของสถาบันการเงินนาจะลดลง ขณะเดียวกันยังชวยลดภาระดอกเบี้ยจาย โดยดอกเบี้ยที่ลดลง 0.25%
นาจะทําใหรายการดอกเบี้ยจายในงบกําไรขาดทุนลดลง 139 ลานบาท คิดเปน 0.35% ของประมาณการกําไรป 2558 หุน Top pick ของ
กลุมคือ SPALI (FV@B31.96) มีคา PER ต่ําเพียง 6.9 เทา แตคาดหวัง Div.Yield ไดสูงถึง 5.8%

กลยุทธการลงทุน Investment Tactic: SET ฟนตัวอีกรอบ หลัง กนง. ลดดอกเบี้ย กลยุทธเลือกหุนพื้นฐานที่คาดจะไดประโยชนจากดอกเบี้ยขาลง
เปน Top picks คือ ASK(FV@B30.1) และ SPALI(FV@B31.96) ปจจุบันมีคา PER เพียง 9 เทา และ 7 เทา และ ยังมีเงินปนผลสูง 7.9% และ 5.8%
ตามลําดับ
■ หุนปนผล AIT, ASK, SPALI
■ หุน Growth Stocks และมี Story เดนเกี่ยวกับดีล M&A เลือก SAWAD, JMART
■ Portfolio Update : ASK, SPALI, JMART, SAWAD
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ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลทีน่ าเชื่อถือ อยางไรก็ดี บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมสามารถทีจ่ ะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวา
ประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซอื้ หรือขายหลักทรัพยใด ๆ การ
ตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอา น ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนีห้ รือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวจิ ารณญาณของผูอ าน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือ
พันธะผูกพันใด ๆ กับ บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมวากรณีใด

