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วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หลังประชามติ ความเสีย่ งจากปัจจัยการเมืองระยะสั้นลดลง
หลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ทําให้การเดินทาง
ตาม Roadmap ราบรืน่ ขึ้นโดยคาดว่าจะเกิดการเลือกตั้งทัว่ ไปปลายปี 2560 หรือ ต้น
ปี 2561 อย่างไรก็ตามราคาหุ้นขึ้นมาตอบรับปัจจัยบวกมากแล้วต้องระวังแรงขายทํา
กําไร ส่วนตัวเลือกการลงทุนเน้นหุ้น Laggard อย่างเช่น MCS, PS, RATCH และ BH

SET Index (จุด)

1,536.63

มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)
Expected PER (เท่า)

14,633.31
17.33

คาดเลือกตั้งทั่วไป ปลายปี 2560 หรือ ต้นปี 2561
การออกเสียงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และคําถามพ่วงด้ วยคะแนน 61.4% และ 58.1%
ตามลําดับ ทําให้ เส้ นทางการเมืองจากนี ้ไปราบรื่ นมากขึ ้น แม้ จะต้ องผ่านอีกหลายขันตอน
้
เช่นการให้
กรธ. นําเนื ้อหาในคําถามพ่วงมาบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญ ส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา และส่งผ่าน
้ องเตรี ยมกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญภายใน 240
ให้ นายกรัฐมนตรี นําขึ ้นทูลเกล้ าฯ หลังจากนันต้
วัน และกําหนดวันเลือกตังหลั
้ งกฎหมายลูกบังคับใช้ 150 วัน คาดว่าจะถึงกําหนดการเลือกตังได้
้
ในช่วงปลายปี 2560 หรื อ ต้ นปี 2561 สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ ความเสี่ยงจากปั จจัยการเมืองระยะ
สันลดน้
้
อยลงไป

รัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้ง น่าจะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค และนายกฯ อาจไม่ได้มาจาก ส.ส.
ระบบการเลือกตังแบบจั
้
ดสรรปั นส่วนผสม
คาดว่าจะทําให้ ไม่มีพรรคการเมืองใดได้ คะแนนเสียง
เด็ดขาดจนตังรั้ ฐบาลพรรคเดียวได้ ส่วน ส.ว. ในช่วง 5 ปี แรกของรัฐธรรมนูญจะมาจากการแต่งตังเป็
้ น
หลัก พร้ อมให้ ที่ประชุมร่วมรัฐสภา (ส.ส. 500 คน + ส.ว. 250 คน) มีหน้ าที่พิจารณาให้ ความเห็นขอบ
บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังนายกรั
้
ฐมนตรี โดยผู้ที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นนายกรัฐมนตรี ไม่จําเป็ นต้ อง
มาจาก ส.ส. ในเบื ้องต้ นจะอยู่ในกลุม่ รายชื่อที่ พรรคการเมื่องแจ้ งว่าจะสนับสนุนให้ เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตังแต่
้ ช่วงที่สง่ สมาชิกพรรคลงสมัครรับการเลือกตัง้ ส.ส.

ขายหุ้นแพง และหลบเข้าหุ้น Laggard อย่าง MCS, PS, RATCH และ BH
SET Index ปรับตัวขึ ้นมาค่อนข้ างแรง จากการขับเคลื่อนของ Fund flow และความคาดหวังเชิงบวก
ทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดการปรับประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนปี 2559
ให้ สงู ขึ ้น ทําให้ คา่ PER ปั จจุบนั สูงถึง 17.4 เท่า เพือ่ ลดความเสี่ยงแนะนําให้ ขายหุ้นทีร่ าคาวิ่งเข้ าใกล้
หรื อสูงกว่า Fair Value ทางปั จจัยพื ้นฐาน และ สลับเข้ าหุ้น Laggard ที่ราคาถูกกว่า และหลายบริ ษัท
ยังให้ Dividend Yield ที่น่าพอใจเช่น MCS (FV@B 17.19), PS (FV@B38), RATCH (FV@B 38) และ
BH (FV@B 202)

ทิศทางของ Fund Flow ในตลาดหุ้นไทย หลังประชามติปี 2550 และปัจจุบัน
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รื อไม่ก็
ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
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กระบวนการหลังการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จนถึงการเลือกตั้งปลายปี 2560
ผลการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2559 ได้ ข้อสรุปว่า มีผ้ มู าออกเสียงสัดส่วน 58% ของ
จํานวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 50.2 ล้ านคน โดยคําถามแรกถามว่า จะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฯ
ทังฉบั
้ บหรือไม่ คะแนนเสียง 61.40% เห็นชอบ ส่วนคําถามที่ 2 เป็ นคําถามพ่วงสรุปโดยใจความว่าใน
ช่วงเวลา 5 ปี หลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ จะให้ ที่ประชุมร่วมรัฐสภา (สส. + สว.)เป็ นผู้
พิจารณาให้ ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้ รับแต่ตงเป็
ั ้ นนายกรัฐมนตรี หรื อไม่
คะแนนเสียง
58.11% เห็นชอบ กระบวนการที่จะเกิดขึ ้นหลังจากนี ้ ก็จะเป็ นหน้ าที่ของ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(กรธ.)ในการที่จะนําร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากประชามติดงั กล่าว นํามาปรับปรุงโดย
นําผลของคําถามพ่วง คือการให้ ทปี่ ระชุมร่วมรัฐสภา มีอํานาจในการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี
บรรจุเพิ่มเติมไว้ ในร่างรัฐธรรมนูญ ภายใน 30 วัน หลังจากนันนํ
้ าส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า
ข้ อความที่เพิ่มเติมเข้ าไปในร่างรัฐธรรมนูญสอดคล้ องกับผลประชามติหรื อไม่ โดยศาลฯ มีเวลาใน
การพิจารณา 30 วัน แต่ในกรณีทไี่ ม่เห็นชอบ ต้ องส่งมาให้ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญปรับแก้ ภายใน
15 วัน เมื่อแล้ วเสร็จ ก็จะส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ นายกรัฐมนตรี เตรี ยมนําขึ ้นทูลเกล้ า ภายใน 30 วัน ซึง่
ก็หมายความว่าหากทุกอย่างใช้ เวลาเต็มตามที่กฎหมายกําหนด ก็กินเวลารวมนับจากนี ้ไปอีก 90 วัน
ที่จะนําร่างรัฐธรรมนูญขึ ้นทูลเกล้ าฯ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ให้ มีผลบังคับใช้ อย่างเป็ น
ทางการ
อีกกระบวนการหนึง่ ที่จะเกิดขึ ้นต่อไปก็คือ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะต้ องดําเนินการ
ร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่จะกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อนําไปสู่
การเลือกตังทั
้ ว่ ไปจํานวน 4 ฉบับ ซึง่ จะใช้ 240 วัน (8 เดือน) กว่าที่กฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ
จะเรี ยบร้ อยและมีผลบังคับใช้ หลังจากนันต้
้ องกําหนดวันจัดการเลือกตังทั
้ ว่ ใน 150 วัน จะเป็ น
กระบวนการการจัดการเลือกตัง้ ซึง่ ในเบื ้องต้ นคาดว่าจะน่าจะเห็นการลงคะแนนเสียงเลือกตังทั
้ ว่ ไป
ได้ ในช่วงประมาณเดือน ธันวาคม 2560 หรือ มกราคม 2561 ส่วนหน้ าตาของรัฐบาลใหม่ ภายใต้
รัฐธรรมนูญใหม่จะเป็ นอย่างไร ก็จะเป็ นไปตามกฎกติกาของรัฐธรรมนูญฯ ที่ได้ ผ่านการเห็นชอบจาก
ประชามติดงั กล่าวมาข้ างต้ น

Roadmap สู่การเลือกตั้ง ภายหลังการลงประชามติ 7 ส.ค. 59
7 ส.ค.2559 ประชามติรับร่าง
รัฐธรรมนูญ และ คําถามพ่วง

กรธ. เพิม
่ เนือ
้ หาคํ าถามพ่วงไว ้ใน
รัฐธรรมนูญภายใน 30 วัน

กรธ. ส่งร่างฯ ทีป
่ รับแล ้วให ้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายใน 30 วัน

ส่งกลับ

กรธ. แก ้ไข

ภายใน 15 วัน

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

นํ าส่งร่างฯ ให ้นายกรัฐมนตรี

นํ าขึน
้ ทูลเกล ้าฯ ภายใน 30 วัน
กรธ.ร่างกฎหมายลูกประกอบ
รัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ภายใน 240 วัน

กําหนดการเลือกตัง้

ภายใน 150 วัน
หลังกฎหมายลูกมีผลบังคับใช ้

จัดตัง้ รัฐบาลใหม่
ทีม
่ าจากการเลือกตัง้

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS
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ระบบการเลือกตั้ง ส.ส. และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากการออกเสียงประชามติ มีจดุ เด่นประการหนึง่ ซึง่ ถือ
ว่ามีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาคือ การได้ มา ซึง่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) และ
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวมถึงการได้ มาซึง่ บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึง่ ทัง้ 3 องค์ประกอบ
ดังกล่าว จะเป็ นปั จจัยที่กําหนดหน้ าตารัฐบาล หลังการเลือกตัง้ ทังนี
้ ้พอจะสรุปหลักเกณฑ์ในเบื ้องต้ น
ทั ้ 3 เรื่องได้ ดงั นี ้
 การได้ มาซึง่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กําหนดให้ มีจํานวน ส.ส. ทังสิ
้ ้น 500 คน แยก
เป็ น ส.ส.เขต 350 คน และ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ 150 คน ระบบการเลือกตัง้ ส.ส. ระบบ
เขต ให้ ใช้ วิธี เขตเดียวเบอร์ เดียว (1เขต มี ส.ส.ได้ 1 คน) ส่วนวิธีการลงคะแนนเสียงใช้ วิธี
จัดสรรปั นส่วนผสม โดยใช้ บตั รเลือกตังเพี
้ ยงใบเดียวเพื่อกําหนดการได้ มาซึง่ ส.ส. ทัง้
ระบบเขต และ บัญชีรายชื่อ แนวคิดของระบบการเลือกตังดั
้ งกล่าวเป็ นการให้ นํ ้าหนักกับ
ทุกคะแนนเสียง ทังคะแนนที
้
่เลือก ส.ส.เขตที่ชนะการเลือกตัง้ และ คะแนนเสียงทีเ่ ลือก
ส.ส. ที่ไม่ชนะการเลือกตัง้ โดยจะนําคะแนนเสียงของผู้ที่เลือก ส.ส. ฝ่ ายที่ไม่ชนะการ
เลือกตังมาคํ
้ านวนเป็ นคะแนนเลือก ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ด้ วย หลังจากนันจะนํ
้ าคะแนน
เสียงรวมทังหมดมากํ
้
าหนดจํานวนสัดส่วนของ
ส.ส.รวมทีแ่ ต่ละพรรคจะได้ รับโดยใช้
จํานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็ นตัวปรับ ซึง่ แนวทางดังกล่าว จะทําให้ พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึง่ มีจํานวน ส.ส. เกินครึ่ง เพื่อนําไปสูก่ ารจัดตังรั้ ฐบาลยากมาก ทําให้ หน้ าตา
ของรัฐบาลน่าจะออกมาเป็ นรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมือง
 การได้ มาซึง่ สมาชิกวุฒิสภา (ในบทเฉพาะกาล ซึง่ มีผลบังคับใช้ 5 ปี แรกของรัฐธรรมนูญ)
กําหนดให้ มี ส.ว. จํานวน 250 คน โดย คสช. จะเป็ นผู้แต่งตังจํ
้ านวน 194 คน อีก 6 คน ให้
เป็ น ส.ว. โดยตําแหน่งได้ แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บญ
ั ชาการกองทัพไทย, ผู้บญ
ั ชาการ
ทหารบก, ผู้บญ
ั ชาการทหารเรื อ , ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ และ ผู้บญ
ั ชาการตํารวจ
แห่งชาติ ส่วน ส.ว.อีก 50 คน จะมาจากการเลือกกันของ ผู้สมัครของแต่ละสาขาอาชีพ
จํานวน 20 สาขา โดยเลือกมาจํานวน 200 คน หลังจากนัน้ ส่งให้ คสช. เลือกให้ เหลือ 50
คน
 การได้ มาซึง่ บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี (ในบทเฉพาะกาล ซึง่ มีผลบังคับใช้ 5 ปี
แรกของรัฐธรรมนูญ) กําหนดให้ ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึง่ มีจํานวน 750 คน แยกเป็ น ส.ส.
500 คน และ ส.ว. 250 คน เป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรแต่งตังให้
้ เป็ น
นายกรัฐมนตรี โดยบุคคลที่ได้ รับการสรรหาเข้ ามาให้ ที่ประชุมเลือก คาดว่าเบื ้องต้ นจะมา
จากบัญชีทแี่ ต่ละพรรคการเมือง เสนอรายชื่อจํานวนไม่เกิน 3 รายชื่อ ตังแต่
้ ช่วงที่สง่ ผู้สมัคร
ลงรับการเลือกตัง้ ส.ส. (ซึง่ รัฐธรรมนูญ กําหนดให้ ต้องระบุรายชื่อ บุคคลที่พรรคจะ
สนับสนุนให้ เป็ นนายกรัฐมนตรี พรรคการเมืองละไม่เกิน 3 รายชื่อ) โดยผู้ที่จะขึ ้นมาดํารง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่จําเป็ นต้ อง เป็ น ส.ส.
ทังนี
้ ้เมื่อประมวลจากที่มีของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทัง้ 3 ส่วนแล้ ว ก็น่าจะพอที่ทาํ ให้ คาดการณ์
หน้ าตาของรัฐบาลใหม่ได้ วา่ น่าจะเป็ นรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมือง ซึง่ ในข้ อนี ้ก็มีกระแสวิจารณ์
ว่าอาจทําให้ รัฐบาลขาดเสถียรภาพ และสร้ างบรรยากาศการต่อรองทางการเมืองทีพ่ ิ่มขึ ้น ในอีก
แง่มมุ หนึง่ นายกรัฐมนตรี ซึง่ เป็ นผู้นํารัฐบาลไม่จําเป็ นต้ องเป็ น ส.ส. เพียงแต่จะต้ องได้ รับคะแนน
สนับสนุนเกินครึ่งของทีป่ ระชุมรัฐสภา ซึง่ ส.ว. น่าจะเป็ นกลุม่ ผู้ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี ที่มี
นํ ้าหนักอย่างมีนยั สําคัญ
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ทิศทางของ Fund Flow ในตลาดหุ้นไทย หลังประชามติ

ทีม่ า : SET

ส่วนหนึง่ ของความคาดหวังเชิงบวกที่นกั ลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับตลาดหุ้นไทย ก็คือ Fund
Flow น่าจะไหลกลับเข้ ามาเพิ่มเติม และขับเคลือ่ นทําให้ SET Index ปรับตัวบวกต่อขึ ้นไป แต่อย่างไร
ก็ตามจากการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อ-ขาย ของนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่เกิดการทําประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญครัง้ ที่ผ่านมาเมื่อ 19 ส.ค.2550 พบว่า สถานการณ์ไม่เป็ นไปดังที่คาดกล่าวคือ พบว่า
ในช่วงก่อนการทําประชามติมีแรงซื ้อจากนักลงทุนต่างชาติเข้ ามาค่อนข้ างหนาแน่น แต่กลับเห็นแรง
ขายทํากําไรเกิดขึ ้นก่อนการทําประชามติ และ หลังจากนัน้
สําหรับในรอบนี ้ ช่วงก่อนวันทําประชามติมีการซื ้อสุทธิเข้ ามาของนักลงทุนต่างชาติคอ่ นข้ างหนาแน่น
ซึง่ ส่วนหนึง่ อาจเป็ นเพราะสภาพคล่องส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจที่มเี ป็ นจํานวนมาก ทําให้ เงินลงทุน
ไหลเข้ าหาผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี่ยง และอีกส่วนหนึง่ ก็น่าจะเป็ นการเก็งกําไรว่าร่างรัฐธรรมนูญ
จะได้ รับความเห็นชอบในการทําประชามติ
แต่อย่างไรก็ตามพบว่าด้ วยต้ นทุนเฉลี่ยของนักลงทุน
ต่างชาติที่เข้ าซื ้อในรอบนี ้ (นับจาก 15 ก.พ.2559 – ปั จจุบนั ) อยู่ที่ SET Index บริ เวณ 1440 จุด ทํา
ให้ ปัจจุบนั มี Unrealized Gain ราว 8% (รวม FX Gain) ขณะที่คา่ เงินบาทก็ถกู คาดหมายว่าไม่น่าจะ
แข็งค่าได้ อีกมากหลังจากแข็งค่าขึ ้นราว 3.2% จากต้ นปี ที่ผ่านมา จากองค์ประกอบดังกล่าวทําให้ เชื่อ
ว่า โอกาสที่จะเกิดแรงขายทํากําไรจากกลุม่ นักลงทุนต่างชาติน่าจะมีโอกาสเกิดขึ ้นมากกว่า

ประมาณการกําไรปี 2559 ยังไม่ถูกปรับขึ้น ดันค่า PER สูง

ทีม่ า : ASP Research

อีกหนึง่ ความคาดหวังที่เกิดขึ ้นหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญได้ รับการเห็นชอบในการทําประชามติ ก็คือ
ความเชื่อมัน่ ของภาคเศรษฐกิจต่างๆ จะดีขึ ้น อันเป็ นเหตุให้ เกิดผลบวกต่อประมาณกําไรของบริ ษัท
จดทะเบียน ซึง่ จากการพิจารณาเข้ าไปในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม พบว่ากลุม่ ที่น่าจะได้ ประโยชน์สว่ น
ใหญ่เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมที่มีฐานกําไรไม่ใหญ่มากนัก อย่างเช่นในกลุม่ เช่าซื ้อ กลุม่ ค้ าปลีก หรื อ
กลุม่ โรงพยาบาล แต่กลุม่ ที่มีสดั ส่วนกําไรขนาดใหญ่ เช่น พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ กลุม่ วัสดุ
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ก่อสร้ าง และ กลุม่ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ พบว่ามีโอกาสที่จะถูกปรับประมาณการกําไรปี 2559 ขึ ้น
น้ อยมาก สถานการณ์ดงั กล่าวจึงไม่น่าที่จะทําให้ ประมาณการกําไรของบริ ษัทจดทะเบียนต้ องปรับ
ขึ ้น อันเป็ นผลมาจากสถานการณ์การเมืองในระยะสัน้
การที่ประมาณการกําไรปี 2559 ของบริ ษัทจดทะเบียนไม่ได้ ถกู ปรับให้ สงู ขึ ้น แต่ SET Index กลับ
ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ทําให้ คา่ PER ของตลาดหุ้นไทยสูงขึ ้น โดยที่ระดับสูงสุดของเช้ านี ้
(SET Index 1540 จุด) พบว่ามีคา่ PER ณ สิ ้นปี 2559 สูงถึง 17.4 เท่า ซึง่ ใกล้ เคียงระดับสูงสุดในช่วง
กลางปี 2556 ซึง่ มีคา่ PER อยู่ที่บริ เวณ 18 เท่า ถือได้ วา่ Upside ของตลาดหุ้นไทยลงมาอยู่ในจุดที่
แคบมาก และขณะเดียวกัน ก็จะเป็ นการเปิ ด Downside ที่กว้ างขึ ้นไปในตัว

กลยุทธ์การลงทุน : หลบเข้าหุ้น High Dividend Yield หรือหุ้น Laggard
ภายใต้ สถานการณ์ที่ SET Index มี Upside ที่จํากัด แต่ Downside เปิ ดกว้ างดังกล่าวข้ างต้ น กลยุทธ์
การลงทุนจึงต้ องเป็ นไปอย่างระมัดระวัง โดยแนะนําให้ ขายทํากําไร หุ้นที่ราคาปรับตัวขึ ้นไปเข้ าใกล้
หรื อสูงกว่า Fair Value ทางปั จจัยพื ้นฐาน และให้ สลับเข้ ามาเลือกลงทุนในหุ้นที่ให้ ผลตอบแทนจาก
เงินปั นผลสูง หรือ หุ้นที่ปรับตัวขึ ้นช้ ากว่าหุ้นอื่นๆ ในกลุม่ ที่โดดเด่นประกอบด้ วย
MCS (FV@B 17.19) ให้ Dividend Yield 5.75% ต่อปี โดยที่จ่ายเงินปั นผลปี ละ 2 ครัง้ แนวโน้ มผล
ประกอบการคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้ า สนับสนุนด้ วย Backlog ที่สงู กว่ากําลัง
การผลิตมากกว่า 2 เท่าตัว บวกกับโอกาสรับงานเพิ่มจาก การกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปนุ่ รวมถึงงาน
ก่อสร้ างรองรับกีฬาโอลิมปิ คปี 2563 ที่ญี่ปนุ่
PS (FV@B 38) ให้ Dividend yield 6.44% โดยที่ผลประกอบการงวด 2Q59 จะเติบโตก้ าวกระโดด
จากไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนี ้ราคาหุ้น PS ยังเคลื่อนไหว Laggard เมื่อเทียบกับหุ้นบริ ษัทอื่นๆ ใน
กลุม่ พัฒนาที่อยูอ่ าศัย สําหรับแนวโน้ มระยะยาว PS อยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้ างภายใน เพื่อ
สนับสนุนการเติบโตรอบใหม่ในอนาคต
RATCH (FV@B 60) ให้ Dividend Yield 4.43% จ่ายปี ละ 2 ครัง้ และยังเป็ นหุ้นที่ Laggard เมื่อ
เทียบกับการเคลือ่ นไหวของหุ้นในกลุม่ โรงไฟฟ้ าอื่นๆ ที่ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับขึ ้นไปชน Fair Value
แล้ ว นอกจากนี ้ในระยะยาว RATCH ยังมีการขยายฐานโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็ น
การขยายการลงทุนในต่างประเทศ
BH (FV@B 202) เป็ นหุ้นที่มีคา่ PER สูง ทําให้ Dividend Yield ตํ่าเพียง 1.40% ต่อปี แต่หาก
พิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นพบว่ายัง Laggard จากหุ้นโรงพยาบาลอื่นอย่าง BDMS
นอกจากนี ้ในช่วงเวลาจากนี ้ไปจะเข้ าสูช่ ่วง High Season ของธุรกิจ
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