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หุ้นกลุ่มพลังงาน

หุ้นกลุ่มวัฏจักร ก็ต้องลงทุนตามวัฏจักร

หุ้นกลุ่มสือ่ สาร
เป็นหุ้น Defensive

หุ้นกลุ่มแบงก์

รอเศรษฐกิจฟื้นตัว

หุ้นกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปัจจัยลบรุมเร้า

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนระยะยาว

หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
รอปัจจัยบวก

หุ้นกลุ่มไฟแนนซ์

เตรียมฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ

หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ฟื้นตัวเร็ว แต่ความเสี่ยงยังมี

ถ้าอยากซื้อหุ้น จะซื้อหุ้นกลุ่มไหน
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ถ้าอยากซื้อหุ้น จะซื้อหุ้นกลุ่มไหน
คำถำมใหญ่ในปีนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ำ “เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วหรือไม่” แต่คำถำมกลับ
โฟกัสไปที่ “เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่ำงไร และจะฟื้นตัวแบบไหน” เนื่องจำกยังมีปัจจัย
เสี่ยงที่เป็นตัวฉุดรั้งและเป็นแรงต้ำนที่ต้องเฝ้ำระวัง ไม่ว่ำจะเป็นกำรว่ำงงำน ที่ไตรมำส
2 ของปีนี้ มีคนว่ำงงำนสะสมกว่ำ 2.1 ล้ำนคน ขณะที่หนี้ครัวเรือนได้พุ่งสูงสุดในรอบ
4 ปี อยู่ที่ 80.1% ต่อ GDP* และหนี้เสีย หรือ NPL มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจำกวิกฤติ
ครั้งนี้กระทบทั้งธุรกิจ กำรจ้ำงงำน ทำให้รำยได้หำยไป ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคืนหนี้
ก็ลดลงหรือหำยไปด้วย ดังนั้น สถำนกำรณ์ที่เปรำะบำงเช่นนี้ย่อมส่งผลให้เกิดควำม
เสี่ยงกับภำคเศรษฐกิจและกำรลงทุนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่ำงไรก็ตำม แม้ตัวเลขทำงเศรษฐกิจจะอ่อนแอ แต่ภำพรวมกำรลงทุนทั่วโลก
กลับปรับตัวดีขึ้น โดยตลำดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมำแล้วประมำณ 30-40%
หลังจำกร่วงลงอย่ำงหนักในเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ เช่น ตลำดหุ้น NASDAQ ปรับตัวขึ้น
มำแล้วเกือบ 10% ตั้งแต่ต้นปีนี้ เช่นเดียวกับตลำดหุ้นหลักอื่นๆ ก็รีบำวด์กลับขึ้นมำ
เกือบสู่ระดับก่อนเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19
สำหรับตลำดหุ้นไทยนั้น หลังจำกดัชนี SET Index ปรับลดลงต่ำสุดในรอบปีนี้อยู่
ที่ 969 จุด ในช่วงกลำงเดือนมีนำคม หลังจำกนั้นก็ได้ปรับขึ้น โดยในเดือนกรกฎำคมที่
ผ่ำนมำ ดัชนีหุ้นไทยค่อนข้ำงทรงตัว และเมื่อพิจำรณำรำยอุตสำหกรรมเทียบกับสิ้นปีที่
ผ่ำนมำ พบว่ำบำงอุตสำหกรรมปรับตัวได้ดีกว่ำดัชนีหุ้นโดยรวม และบำงอุตสำหกรรม
ก็ได้รับอำนิสงส์จำกกำรฟื้นตัวหลังจำกมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์
ดร.ปิยศักดิ์ มำนะสันต์ ผู้อำนวยกำรอำวุโส นักวิเครำะห์กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำน
ด้ำนหลักทรัพย์ บล.ไทยพำณิชย์ อธิบำยว่ำ รำคำสินทรัพย์ เช่น ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ไปจนถึงหุ้น ได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมำใกล้ระดับก่อนกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19
แล้ว เนื่องจำกประเมินว่ำโอกำสที่จะเกิดกำรระบำดรอบที่ 2 มีจํำกัด และธนำคำรกลำง
ของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกก็ตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงออกมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ ควำมเสี่ยงโดยรวมจำกควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตก็ปรับตัวลดลง พร้อมกับเม็ดเงินลงทุนที่เริ่มมีเสยรยรภำพ
*ที่มำ: สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
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“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จากธนาคารกลางต่างๆ รวมถึงธนาคารแห่ง
ประเทศไทยช่วยผลักดันให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล (Credit Spread) ขณะเดียวกัน ตราสารหนี้ที่มี
ความเสี่ยงสูงที่จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับ Junk Bond กลับคืนสู่
ระดับก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 ซึ่งแนวโน้มเช่นนี้ส่งสัญญาณว่าตลาดการเงินฟื้นตัว
และกลับคืนสู่ภาวะเกือบเป็นปกติแล้ว จึงเชื่อว่าเมื่อ Downside มีจํากัด จะทาให้นัก
ลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นโดยจะเน้นลงทุนหุ้นคุณค่าและหุ้นวัฏจักร” ดร.ปิยศักดิ์ กล่าว

ด้ำน เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร สำยงำนวิจัย บล.เอเซีย
พลัส กล่ำวว่ำ บริษัทจดทะเบียนได้ประกำศตัวเลขกำไรไตรมำส 2 ปีนี้ออกมำแล้ว
497 บริษัท (คิดเป็น 95% ของมำร์เก็ตแคป) โดยมีกำไรสุทธิ 91,000 ล้ำนบำท
ปรับลดลง 56% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อนหน้ำ
“รอติดตามว่านักวิเคราะห์จะปรับประมาณการกาไรสุทธิและกาไรต่อหุ้นลง
อย่างไร และต้องติดตามสถานการณ์การเมืองไทย ซึ่งหากพิจารณาในมุมมองทาง
เศรษฐกิจแล้ว หากเกิดเหตุอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินมาตรการต่างๆ ท าง
เศรษฐกิจ ทาให้การฟื้นตัวทาได้ไม่เต็มที่ และกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนใน
ตลาดหุ้น” เทิดศักดิ์ ให้ความเห็น
กําไรของภาคธุรกิจจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลให้รัฐบำลไทยออก
มำตรกำรจํำกัดกำรเดินทำงและเว้นระยะห่ำงทำงสังคมตั้งแต่เดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ
บริษัทเอกชนก็ใช้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดอย่ำงเข้มงวด เพื่อปฏิบัติตำม
มำตรกำรล็อกดำวน์ของรัฐบำล
ต่อมำ สถำนกำรณ์ในประเทศดีขึ้น รัฐบำลจึงมีมำตรกำรผ่อนคลำยล็อกดำวน์
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงออกมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ เช่น โครงกำร
เที่ยวปันสุข โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น ซึ่งช่วยสนับสนุนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และกำรใช้จ่ำยเพื่ออุปโภคบริโภค
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“ประเมินว่าอัตราการฟื้นตัวจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่มีผลกระทบ
จํากัดไปจนถึงการฟื้นตัวแบบ L-shape (ใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ)
โดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุปสงค์และอุปทาน” ดร.ปิยศักดิ์ กล่าว
กลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็ว
เมื่อรัฐบำลผ่อนคลำยมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมและมำตรกำรล็อกดำวน์
แล้ว กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในภำคกำรสื่อสำร สำธำรณูปโภค โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขนส่งทำง
บกและทำงรำง บริกำรทำงกำรแพทย์ อำหำรและเครื่องดื่ม ร้ำนสะดวกซื้อ ไฮเปอร์มำร์
เก็ต จะฟื้นตัวได้อย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกกำรใช้จ่ำยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
ควำมต้องกำรซื้อหรือควำมต้องกำรใช้บริกำรกลับคืนมำ
กลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป

กลุ่มธุรกิจที่มีควำมสัมพันธ์กับสภำวะแวดล้อมระดับมหภำค มีแนวโน้มที่จะ
ฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปเมื่อสถำนกำรณ์ COVID-19 ทรงตัว ได้แก่ กลุ่มสำยกำร
บิน โรงแรม ธนำคำร พลังงำน ปิโตรเคมี และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงไรก็ตำม
กรอบเวลำในกำรฟื้นตัวยังไม่มีควำมแน่นอน เนื่องจำกมีควำมกังวลว่ำจะเกิดกำร
ระบำดรอบที่ 2
กลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวช้ำ
กลุ่มบันเทิง ศูนย์กำรค้ำ และสำนักงำนให้เช่ำ จะใช้เวลำฟื้นตัวนำนกว่ำกลุ่มอื่นๆ
โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงกำรแข่งขันและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ขณะเดียวกัน กลุ่มยำนยนต์ และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จะเผชิญ
กับหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดและกำลังซื้อสินค้ำรำคำแพงที่ต่ำกว่ำช่วงก่อนเกิด COVID-19
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เส้นทางการฟื้นตัวของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
1. อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากัด
กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ระยะสั้น
ปัจจัยบวก

ระยะยาว
ปัจจัยลบ

ปัจจัยบวก

- นโยบายสนับสนุน - องค์กรต่างๆ เลื่อน - ความต้องการใช้ Data การขยายโครงข่าย แผนการลงทุน
มีสูง
5G เพราะ 5G ได้รับ ในระบบไอทีออกไป - โครงสร้างตลาด
การยอมรับอย่าง - ยอดขายมือถือลดลง มีเสถียรภาพ
โทรคมนาคม รวดเร็ว
- สินค้าทดแทน
มีจากัด
- การแข่งขันลดลง
- ราคาเนื้อสัตว์ ดีขึ้น - อุปสงค์ในตลาด
- ความต้องการ
จากการผ่อนคลาย
ส่งออกลดลง
ความปลอดภัย
มาตรการล็อกดาวน์
ด้านอาหารสูงขึ้นและ
อาหาร
สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้
- ปลดล็อกข้อจากัด - บริการผู้ป่วยต่างชาติ - ผลกระทบจาก
ด้านการเดินทาง
ฟื้นตัวช้า
การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีมีจากัด
ผู้ให้บริการ - ความต้องการใช้
- ความต้องการใช้
ทางการแพทย์ บริการสะสมจาก
ผู้ป่วยในประเทศ
บริการมีเสถียรภาพ
เพราะได้ปัจจัยหนุน
จากสังคมผู้สูงอายุ

ปัจจัยลบ
การแข่งขัน 5G
รุนแรง
ผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนลดลง

Telemedicine และ
Med Tech จะส่งผล
ทาให้ปริมาณผู้ป่วย
ลดลง
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เส้นทางการฟื้นตัวของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
2. อุตสาหกรรมที่จะฟื้นตัวแบบ V-Shape
กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ระยะสั้น
ปัจจัยบวก

ระยะยาว
ปัจจัยลบ

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- มาตรการกระตุ้น - กําลังซื้อต่า
- ความต้องการซื้อจะมี
หลายอย่างจาก
- มาตรการควบคุม
เสถียรภาพ
การระบาดของ
- การขยายสาขาใน
ผู้ประกอบการ ภาครัฐ
COVID-19 อาจจะ
ต่างประเทศ
ร้านค้าปลีก - Pent Up Demand
ส่งผลกระทบต่อ
ชั่วโมงดาเนินงาน
- เศรษฐกิจทั่วโลก - ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
- อาจใช้สินค้าทดแทน
เริ่มฟื้นตัว
และส่วนต่างราคา
จาก Shale Oil และ
พลังงาน - สินค้าทดแทนมีจากัด ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
พลังงานหมุนเวียน
ในระยะสั้น
ผันผวน
- ลงทุนสูงในพลังงาน
สะอาด
- อุปสงค์โดยรวม - เงินบาทแข็งค่า
- การสนับสนุน Supply - อาจมีสินค้าทดแทน
ยังแข็งแกร่ง
- ความไม่แน่นอนใน
Chain สาหรับ
จากจีนและเกาหลีใต้
ชิ้นส่วน - การเปลี่ยนผ่านสู่
นโยบายเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล
ของสหรัฐอเมริกา
เทคโนโลยี
- การเปลี่ยนมาใช้ 5G และจีน
- ประชาชนสามารถ - มาตรการเว้น
- บริการทดแทนมีจากัด - การเปลี่ยนมาทางาน
กลับไปทางานที่
ระยะห่างทางสังคม
โดยเฉพาะระบบขนส่ง ที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่าง
ขนส่งทางบก ออฟฟิศ
- การระบาดรอบ 2
มวลชน
ต่อเนื่อง
และทางราง
ของ COVID-19 - การขยายโครงข่าย
เส้นทาง
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เส้นทางการฟื้นตัวของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
2. อุตสาหกรรมที่จะฟื้นตัวแบบ V-Shape
กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ระยะสั้น
ปัจจัยบวก
- Pent Up Demand มีมาก
- การกลับมาเปิดเมือง - นโยบายสนับสนุน
-

ระยะยาว
ปัจจัยลบ

มาตรการจากัดการ
ประกอบกิจการ
มาตรการเว้น
โรงแรม
ระยะห่างทางสังคม
การระบาดรอบ 2
ของ COVID-19
- ทยอยกลับมาเปิดบิน - มาตรการจากัดการ
- นโยบายภาครัฐ
ประกอบกิจการ
- มาตรการเว้น
สายการบิน
ระยะห่างทางสังคม
- การระบาดรอบ 2
ของ COVID-19

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- การพัฒนาโครงสร้าง - กังวลอุปทานล้นตลาด
พื้นฐานสนับสนุน - ใช้เวลานานในการ
ความต้องการการ
ปรับปรุง สถานะทาง
เดินทาง
การเงิน
- การเติบโตของอุปทาน - ส่งผลกระทบต่อ
- การแข่งขันกับสาย
สภาพคล่องและ
การบินต่างชาติรุนแรง เงินทุนจานวนมาก
- มีแนวโน้มทา M&A - ความนิยมใน
แพลตฟอร์มการ
ประชุมเสมือนจริง
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เส้นทางการฟื้นตัวของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
3. อุตสาหกรรมที่จะฟื้นตัวแบบ U-Shape
ระยะสั้น

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ปัจจัยบวก

ยานยนต์
ธนาคาร

-

ร้านอาหาร

-

ห้างสรรพสินค้า

ระยะยาว
ปัจจัยลบ

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- ความต้องการซื้อ - นโยบายภาครัฐ
สินค้าราคาแพง
สนับสนุนให้ใช้รถ EV
ฟื้นตัวช้า
และโครงสร้างพื้นฐาน
- อัตราการผิดนัดชาระ
หนี้และ NPLs
มีแนวโน้มสูงขึ้น
-

- นวัตกรรมมีจากัด
- ขาดแคลน High Tech
Supply Chain
การสนับสนุนจาก
- การนาแพลตฟอร์ม
ธนาคารกลาง
เทคโนโลยีมาใช้
กิจกรรมทาง
เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจปรับตัว
- ค่าธรรมเนียมและ
เพิ่มขึ้น
ส่วนต่างลดลง
- ธนาคารเสมือนจริง
คลายมาตรการ
- มาตรการเว้น
- ร้านอาหารที่นา
- การแข่งขันสูงขึ้นจาก
ควบคุม COVID-19 ระยะห่างทางสังคม
เทคโนโลยีมาใช้จะมี
แพลตฟอร์มส่งอาหาร
อาจส่งผลกระทบต่อ ความสามารถในการ ถึงบ้าน และอุปสรรค
ความสามารถในการ แข่งขันดีขึ้น
ต่อการเข้ามาของ
ทากําไร
คู่แข่งมีน้อย
การเปิดเมืองและ - มาตรการจากัดการ - สินค้าราคาแพงที่มี - แพลตฟอร์ม
คลายข้อจากัด
เดินทางและเว้น
ขายทางช่องทาง
E-commerce อาจจะ
การเดินทาง
ระยะห่างทางสังคม
ออนไลน์มีจากัด
เป็นปัจจัยคุกคาม
สร้างแรงกดดันต่อ - Omnichannel ได้รับ
จานวนนักท่องเที่ยว ความนิยมมากขึ้น
และยอดการใช้จ่าย
อย่างต่อเนื่อง
- ลดค่าเช่านานกว่า
คาด
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เส้นทางการฟื้นตัวของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
4. อุตสาหกรรมที่จะฟื้นตัวแบบ L-Shape
กลุ่ม
อุตสาหกรรม

สานักงาน

ระยะสั้น
ปัจจัยบวก

-

ปัจจัยลบ
- บริษัทต่างๆ อาจจะ
ทบทวนการตั้ง
สานักงานในทาเล
ใจกลางเมืองและ
พื้นที่ส่วนเกิน

ระยะยาว
ปัจจัยบวก

-

- เปิดตัวโครงการใหม่ - ความต้องการซื้อ - ที่ดินมีจากัด
น้อยลง
บางส่วนได้รับ
ในระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์
ผลกระทบจาก
มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม
- อุปสงค์บางส่วนได้รับ
บันเทิงและ
ผลกระทบจากบริการ
สันทนาการ
สตรีมมิ่ง

-

ปัจจัยลบ
อัตราการเช่าพื้นที่
ลดลงจากการใช้พื้นที่
Co-Working และการ
ทางานที่บ้าน
ย้ายสานักงานจาก
ย่าน CBD ไปยัง
Non-CBD
อุปทานเติบโตสูง
โครงสร้างพื้นฐานและ
ความต้องการซื้อใน
พื้นที่ Non-CBD/ใจ
กลางเมืองเพิ่มขึ้น

- นวัตกรรมมีจากัด
- บริการ/สินค้า
ทดแทนมีมาก
ในระยะยาว

ที่มา : สายงานวิจยั บล.ไทยพาณิชย์
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คัดเลือกหุ้น ดู Valuation ในช่วงตลาดตึง
ช่วงวิกฤติ COVID-19 สังเกตได้ว่ำ Valuation ของตลำดหุ้นแพงกว่ำวิกฤติ
รอบอื่นๆ เนื่องจำกหลำยประเทศมีบทเรียนและเล็งเห็นปัญหำอย่ำงรวดเร็ว จึงมีกำรใช้
นโยบำยทำงกำรเงินและกำรคลังอย่ำงทันเวลำ ทำให้มีสภำพคล่องส่วนเกินเข้ำมำใน
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง
“มาตรการดังกล่าว ทาให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นจนค่า P/E Ratio สูงผิดปกติ
และผิดไปจากวิกฤติอื่นๆ บางจังหวะสูงกว่า 20 เท่า ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 ที่มีค่า P/E Ratio เฉลี่ย 9.5 เท่า และวิกฤติซับไพรม์ มีค่า P/E
Ratio เฉลี่ย 11.8 เท่า ดังนั้น การจัดพอร์ตลงทุนจําเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกหุ้น
โดยกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ หุ้นที่มีผลการดาเนินงานเติบโตแข็งแกร่ง จ่ายเงินปันผล
สม่าเสมอ ส่วนหุ้นที่ราคาปรับตัวขึ้นมาจนเกินมูลค่าพื้นฐาน ต้องใช้ความระมัดระวังใน
การลงทุน” เทิดศักดิ์ แนะนา
ดังนั้น ถึงแม้สัญญำณตลำดหุ้นจะเริ่มฟื้นตัว แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำทุกธุรกิจจะ
กลับมำดำเนินกิจกำรได้อย่ำงเต็มที่ และกำรฟื้นตัวของกำไรก็ไม่ได้จะกลับมำได้พร้อม
กัน หมำยควำมว่ำ นักลงทุนจะไม่สำมำรถลงทุนในหุ้นได้ทุกกลุ่มธุรกิจ ต้องเพิ่มควำม
ระมัดระวังด้วยกำรปรับพอร์ตหุ้นให้ Defensive มำกขึ้น เพรำะไม่มีใครรู้ว่ำตลำดหุ้นจะ
ไปในทิศทำงใด จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับควำมผันผวนตลอดเวลำ ที่สำคัญต้อง
ศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน เพรำะหลังเกิดวิกฤติ COVID-19 กำรวิเครำะห์หุ้นใน
บำงกลุ่มอุตสำหกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
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หุ้นกลุ่มพลังงาน

หุ้นกลุ่มวัฏจักร ก็ต้องลงทุนตามวัฏจักร
ไตรมำส 1 ปีนี้ ธุรกิจกลุ่มพลังงำนได้รับผลกระทบจำกรำคำนํ้ำมันที่ปรับลดลง
ส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนโดยรวมขำดทุน 21,000 ล้ำนบำท เนื่องจำกขำดทุนสต๊อก
ประมำณ 51,000 ล้ำนบำท และส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดลงของบริษัทที่
ประกอบธุรกิจกลั่นนํ้ำมัน
“กลุ่มพลังงานเป็นหุ้นประเภทวัฏจักร ดังนั้น ธุรกิจจึงมีความผันผวนค่อนข้างสูง
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต้นน้า ได้แก่ น้ามัน ก๊าซ ถ่านหิน ธุรกิจกลางน้า ได้แก่ โรงกลั่น และ
ธุรกิจปลายน้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ามันหล่อลื่น ปิโตรเคมี” สุกิจ อุดมศิริกุล
กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์ กล่าว
ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ธุรกิจพลังงานมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว ดังนั้น หากยังไม่มี
วัคซีนมารักษา การเดินทางจะยังคงไม่กลับมาเป็นปกติ
“ความต้องการใช้น้ามันยังไม่กลับมา โดยเฉพาะน้ามัน Jet ที่ใช้เติมเครื่องบิน
ส่วนน้ามันรถยนต์ เริ่มมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ในมิติของความต้องการพลังงาน
ในช่วง COVID-19 ทาให้ความต้องการหดหายลงไป” สุกิจ กล่าว
อย่างไรก็ตาม สุกิจตั้งข้อสังเกตว่า ถึงแม้ราคาน้ามันจะปรับลดลงไปเท่าไหร่
สุดท้ายก็จะกลับมาซื้อขายกันที่ประมาณ 20-40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และถ้ามอง
กันในระยะยาวยังเชื่อว่าราคาน้ามันน่าจะอยู่ที่ระดับ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ดังนั้น ในช่วงนี้หุ้นกลุ่มพลังงานจะมีปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก โดยปัจจัยลบ
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคาน้ามัน การพัฒนาเทคโนโลยี โดยในอนาคต
ธุรกิจพลังงานจะเป็นพลังงานทดแทน ที่จะพูดถึงเรื่องความสะอาด เรื่องคาร์บอน
โรงไฟฟ้าก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดังนั้น หากสนใจ
ลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ต้องลงทุนให้ถูกช่วงวัฏจักร ถ้าอยู่ในวัฏจักรที่ไม่ชัดเจน ต้อง
หลีกเลี่ยง” สุกิจ แนะนา
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หมายความว่า การลงทุนต้องดูในช่วงที่เป็นวัฏจักร “ขาขึ้น” และไม่ควรลงทุน
ในช่วงเป็นวัฏจักร “ขาลง” แต่หากต้องการลงทุนในระยะยาวก็ต้องมองความแข็งแกร่ง
ของบริษัทควบคู่กันไปด้วย
ถึงแม้ว่ำหุ้นกลุ่มพลังงำนจะมีสัดส่วนมำร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุดในตลำดหุ้นไทย
แต่ปัจจุบันขนำดของมำร์เก็ตแคปก็ค่อยๆ ปรับลดลง ซึ่งสัดส่วนมำร์เก็ตแคปสะท้อนถึง
แนวโน้มธุรกิจในระยะยำว ขณะที่กำรปรับลดลงของมำร์เก็ตแคป สะท้อนถึงผลกำไร
และรำคำหุ้นที่ปรับลดลง
“มูลค่าหุ้นปรับลดลง หมายถึง P/BV Ratio กับ P/E Ratio ปรับลดลง เพราะว่า
นักลงทุนไม่ค่อยมั่นใจ จะเห็นได้ว่า หุ้นกลุ่มพลังงานจะเทรดกันที่ประมาณ 1 เท่า หรือ
ต่ากว่า Book แต่ก็มีสวิงขึ้นลงบ้าง ซึ่งก็เป็นในช่วงระยะสั้น ตามราคาน้ามัน” สุกิจ
อธิบาย
ซึ่งก็มีคาถามตามมาว่า หากนักลงทุนมีพอร์ตหุ้นกลุ่มพลังงาน จะมีโอกาสปรับ
สัดส่วนลงตามมาร์เก็ตแคปที่ลดลงหรือไม่ หากถามแบบนี้แสดงว่านักลงทุนกําลัง
เปรียบเทียบการลงทุนกับผลตอบแทนของตลาดโดยรวม ดังนั้น “นักลงทุนต้องมอง
และถามตนเองว่าเปรียบเทียบการลงทุนแบบนี้หรือไม่ ถ้ามองแบบนี้ก็ควรลดสัดส่วน
การลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ลง”
อย่ำงไรก็ตำม สุกิจแนะนำว่ำอำจมีบำงช่วงที่นักลงทุน “ซื้อ” หุ้นกลุ่มพลังงำนต่ำ
กว่ำหรือสูงกว่ำสัดส่วนมำร์เก็ตแคป เช่น ถ้ำสัดส่วนหุ้นกลุ่มพลังงำนคิดเป็น 30% ของ
ตลำดโดยรวม อำจซื้อหุ้นกลุ่มนี้ 20% ของพอร์ตลงทุน หรือบำงช่วงอำจซื้อถึง 40%
ของพอร์ตลงทุน
“การลงทุนแบบนี้ นักลงทุนต้องมองว่าหุ้นกลุ่มพลังงานในช่วงนั้นเป็น
Underweight หรือ Overweight ซึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการน้ามันยัง
ไม่กระเตื้องขึ้น ต้องให้น้าหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน ลดลง อาจเป็น
Underweight หรือ Neutral คงไม่ใช่ Overweight”
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สาหรับการคัดกรองหุ้นกลุ่มพลังงาน เนื่องจากหุ้นกลุ่มนี้มาจากจุดเริ่มต้น
เดียวกัน คือ ทิศทางราคาน้ามัน สุกิจแนะนาว่าต้องดูแนวโน้มราคาน้ามันเป็นหลัก
จากนั้นดูผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต้องการลงทุน ว่าเป็นธุรกิจพลังงานประเภทใด และ
ประเมินว่าในอนาคตแต่ละบริษัทจะมีการกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจเพื่อ
รักษามาร์จิ้นหรือสร้างการเติบโตต่อไปอย่างไร

วิเคราะห์หนุ้ กลุ่มพลังงาน
เนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานจะมีความซับซ้อนไม่มากนักในเชิงของรายได้และกําไร
ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน มีขั้นตอนการวิเคราะห์หุ้น ดังนี้
1. คาดการณ์ทิศทางราคาน้ามัน โดยดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลทาให้ราคา
น้ามันปรับขึ้นหรือปรับลง
2. ประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม สามารถสอบถามหรือศึกษาได้จากบทวิจัยของ
แต่ละโบรกเกอร์
3. เปรียบเทียบ Book Value กับ ROE ว่าไปด้วยกันหรือไม่ (ROE เติบโต จะทา
ให้ Book Value แพงขึ้น ขณะเดียวกัน ถ้า ROE ลดลง จะทาให้ Book Value
ถูกลง)
4. พิจารณาผลการดาเนินงาน ทั้งในแง่ของรายได้ (เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน)
และกระแสเงินสด (เป็นบวกหรือลบ) โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 เป็นช่วง
เศรษฐกิจไม่ปกติ ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
5. ดูหนี้สิน ในช่วง COVID-19 หนี้สินต้องไม่สูงจนเกินไป โดยดูว่า D/E Ratio
อยู่ระดับใด และเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วสูงหรือต่ากว่า
6. ดูราคาหุ้น ว่าสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด โดยสามารถสอบถามได้จาก
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
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“โดยรวมแล้ว หุ้นกลุ่มพลังงานสามารถลงทุนได้ เพราะประเมินว่าเศรษฐกิจได้
ผ่านช่วงจุดต่าสุดไปแล้ว และกาลังฟื้นตัว จึงเป็นโอกาสในการลงทุน แต่ให้เน้นลงทุน
แบบเทรดดิ้ง เพราะเป็นหุ้นกลุ่มที่ราคาหุ้นผันผวนค่อนข้างสูง เช่น ธุรกิจโรงกลั่น
ปิโตรเคมี และถ้ามองอีกมุม การที่ราคาผันผวนก็เป็นโอกาสของนักลงทุนที่เข้าใจธุรกิจ
พลังงานเป็นอย่างดี ได้เข้ามาทากาไรจากราคาหุ้นที่ปรับขึ้น หรือเรียกว่า Capital
gain” สุกิจ กล่าว
โดยจังหวะการเข้าลงทุน สุกิจมองว่าไม่ต้องรอซื้อในราคาต่าสุด แต่ต้องซื้อในจุด
ที่เรียกว่า Downside น้อยลง หมายความว่า เมื่อซื้อไปแล้ว เชื่อว่าราคาจะปรับลดลงได้
เพียงเล็กน้อย ส่วน Upside หรือการปรับขึ้นของราคาหุ้น ก็ขึ้นอยู่ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว
ได้เร็วหรือช้า

“การลงทุนหุ้นกลุ่มวัฏจักร เช่น กลุ่มพลังงาน ควรมีสัดส่วนอยู่ในพอร์ตไม่เยอะ
และมีสัดส่วนน้อยกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive” สุกิจ แนะนา
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หุ้นกลุ่มสื่อสาร
เป็นหุ้น Defensive

หุ้นกลุ่มสื่อสำร เป็นกลุ่มธุรกิจที่ “Demand” หรือ “ควำมต้องกำร” ไม่ได้รับ
ผลกระทบเยอะ เช่น ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือ จะมีโครงสร้ำงธุรกิจที่
ให้บริกำรแบบรำยเดือน (Postpaid) และแบบเติมเงิน (Prepaid) ซึ่งในช่วง COVID19 ได้รับผลกระทบจำก “กำลังซื้อ” จำกกลุ่มลูกค้ำเติมเงิน เนื่องจำกร้ำนปิดให้บริกำร
และรำยได้ของผู้ใช้บริกำรลดลง
“ต้องแยกระหว่างความต้องการกับกาลังซื้อ ซึ่งในระยะสั้นธุรกิจสื่อสารจะได้รับ
ผลกระทบด้านกาลังซื้อ และถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ระดับหนึ่ง กาลังซื้อก็จะกลับมาเอง
ส่วนในระยะยาว กลุ่มธุรกิจนี้จะไม่รับผลกระทบ เพราะความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง” สุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม สาหรับจุดอ่อนของธุรกิจสื่อสารที่นักลงทุนต้องพิจารณา คือ การ
แข่งขัน เพราะถูกมองว่าเป็นธุรกิจเชิงโครงสร้างพื้นฐาน การแข่งขันจะทาให้เกิดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้
“ลักษณะของธุรกิจสื่อสารเป็นแบบ Capital Intensive โดยเฉพาะการลงทุนใน
จังหวะที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีแทบทุกปี ดังนั้น จึงมีการ
ใช้เงินลงทุนเป็นระยะๆ แต่รายได้ก็สูงด้วยเช่นกัน” สุกิจ อธิบาย
ดังนั้น ความแข็งแกร่งของธุรกิจต้องมีโครงสร้างการบริหารเงินที่ ดี
มีประสิทธิภาพ เพราะต้องใช้เงินลงทุนตลอดเวลา เช่น การเตรียมประมูลง าน
ซึ่งต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อประมูลได้แล้ว เงินประมูลจะกลายเป็นต้นทุนคงที่
ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมเงินไว้จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
เมื่อในแต่ละปีจะต้องใช้เงินหรือต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่สามารถปรับราคา
ได้ ดังนั้น ทางออกของธุรกิจสื่อสารก็ต้องขายสินค้าในปริมาณมากขึ้น เพิ่มลูกค้า เพิ่ม
แอปพลิเคชั่น รวมถึงธุรกิจ Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายได้ “เชื่อว่าธุรกิจสื่อสารยังเติบโตไปได้เรื่อยๆ แต่การเติบโตจะเป็นแบบค่อยเป็น
ค่อยไป” สุกิจ กล่าวทิ้งท้าย
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วิเคราะห์หนุ้ กลุ่มสือ่ สาร
เนื่องจำกธุรกิจสื่อสำรไม่เกี่ยวข้องกับวัฏจักร ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่ต้องกังวล
เกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่ต้องจับตำ คือ กระแสเงินสดและควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยเงินปันผล
โดยการที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ดีและสม่าเสมอ จะต้องมาจากกําไรที่เพิ่ม
ขึ้นกับการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้น เช่น กําไรสุทธิ 10 บาท จ่ายปันผล 5 บาท ปีถัดไปกําไร
สุทธิ 10 บาท แต่จ่ายปันผล 7 บาท “กาไรเท่าเดิม แต่จ่ายปันผลเพิ่มขึ้น จึงควรดู
Payout Ratio แปลว่า ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อสาร ต้องดูว่า Payout Ratio
เพิ่มขึ้นหรือลดลง” สุกิจ แนะนา
ดังนั้น นักลงทุนควรดูกระแสเงินสดว่ามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ “ถ้ากระแส
เงินสดเหมือนเดิม ราคาหุ้นก็จะทรงๆ ถ้ามีแนวโน้มลดลง ราคาหุ้นก็จะปรับลง
เพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้มีเงินปันผลค้าคออยู่ว่าแต่ละปีควรจ่ายกันที่เท่าไหร่ โดยเฉลี่ยจะมี
อัตราการจ่ายเงินปันผล 4-5% ดังนั้น ถ้าจ่ายปันผลต่ากว่านี้ ถือว่าผิดราคา” สุกิจ ให้
ข้อสังเกต
สุกิจ แนะนาว่าหุ้นกลุ่มสื่อสารเหมาะกับการลงทุนเพื่อรับเงินปันผล เป็นหุ้นที่
ควรมีไว้ในพอร์ตเพื่อลดความผันผวน “เพียงแต่จะมีบางช่วงที่มีการลงทุนค่อนข้างสูง
ทาให้กาไรปรับลดลง ที่สาคัญถึงแม้ธุรกิจสื่อสารจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ แต่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องมี
ใบอนุญาต”
สังเกตว่ำหุ้นกลุ่มสื่อสำรจะมี “ผลตอบแทน” ค่อนข้ำงชัดเจน ดังนั้น ต้องดู
EBITDA ในแต่ละปีว่ำมีมำกกว่ำ “เงินต้นและดอกเบี้ยจ่ำย” หรือไม่ ถ้ำมีมำกกว่ำและ
นำมำจ่ำยปันผลก็ไม่มีปัญหำ และเนื่องจำกเป็นธุรกิจที่สำมำรถประเมินรำยได้ได้ ดังนั้น
ถึงแม้จะมีหนี้ค่อนข้ำงสูง แต่ก็นำไปซื้อสินทรัพย์ที่มีประโยชน์ จึงเป็นธุรกิจที่ยอมรับได้
ว่ำจะมี D/E Ratio ที่สูง
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“โดยธรรมชาติ หุ้นกลุ่มสื่อสารเป็นหุ้นที่เทรดกันที่ P/BV Ratio สูง เพราะ ROE
สูง และมาร์จิ้นอยู่ในระดับที่ดี ดังนั้น เมื่อเห็นราคาหุ้นปรับย่อลงมา จึงเป็นโอกาสใน
การเข้าไปเก็บสะสม และเน้นลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล” สุกิจ แนะนาหากสนใจ
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
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หุ้นกลุ่มแบงก์
รอเศรษฐกิจฟื้นตัว

ก่อนเกิดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ธนำคำรพำณิชย์มีกำรปรับ
โครงสร้ำงธุรกิจมำพอสมควร เช่น กำรปรับมำตรฐำนบัญชีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
16 (TFRS 16) รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่ Digital Platform เพื่อให้เป็น Digital
Banking ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนทำงกำรเงิน กำรตั้งสำรองฯ กำรรับรู้รำยได้ และเมื่อ
เกิดวิกฤติ COVID-19 ธนำคำรยังต้องเผชิญกับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPLs)
และมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
“ครึ่งปีแรก ดัชนีหุ้นกลุ่มแบงก์ปิดติดลบ 35% โดยมีปัจจัยหลักมาจากภาวะ
เศรษฐกิจหดตัวจากวิกฤติ COVID-19 ถือเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงหนักหน่วงพอสมควร”
อาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อานวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) กล่าว
ถึงแม้ในช่วง COVID-19 ธนาคารจะได้รับการผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยหลายเรื่อง แต่จากนี้ไปอาภาภรณ์ ประเมินว่าธนาคารจะเป็นธุรกิจที่มีความท้าทาย
เพราะมาตรการที่ได้รับการผ่อนปรน เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้น
“คุณภาพสินทรัพย์ยังเป็นความกดดัน การตั้งสารองยังเป็นภารกิจที่ต้อง
ดาเนินการต่อไป การขยายตัวของสินเชื่อยังต้องระวัง ดังนั้น ถึงแม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัว
ขึ้นได้บ้างแต่การปล่อยสินเชื่อยังเติบโตได้ไม่มาก”
หมายความว่า ธนาคารจะได้รับผลกระทบ “เร็วและแรง” แต่การฟื้นตัวต้องใช้
เวลาพอสมควร โดยการฟื้นตัวของธนาคารกับเศรษฐกิจโดยรวมจะมีความคล้ายกัน
ถ้าเศรษฐกิจดี ผู้คนจะมาใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่อเนื่อง ขณะที่ ถ้าเศรษฐกิจ
หดตัว คนทั่วไปและผู้ประกอบการจะชะลอการใช้บริการทางการเงินกับธนาคาร
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“ถ้าเศรษฐกิจโดยรวมหดตัว หุ้นกลุ่มที่ควรลดน้าหนักการลงทุนเป็นกลุ่มแรก คือ
กลุ่มแบงก์ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกลุ่มแบงก์ นักลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวัง
มากขึ้นจนกว่าจะมีข่าวดี เช่น มีวัคซีน หรือเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน”
อาภาภรณ์ กล่าว
มีคาถามว่าทาไมหุ้นกลุ่มแบงก์ “ไม่น่าซื้อ” ทั้งๆ ที่มีการซื้อขายต่ากว่ามูลค่าทาง
บัญชี (Book Value) โดย P/BV Ratio ต่ากว่า 1 เท่า อาภาภรณ์ ให้คาตอบว่า ถ้าย้อน
ไปดูข้อมูลในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 หุ้นกลุ่มแบงก์ก็ซื้อขายต่ากว่ามูลค่าทางบัญชี
เหมือนกัน แต่พบว่าอีกไม่นานก็กลับซื้อขายไปสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี เพราะว่ามูลค่า
ทางบัญชีจะถูก Adjust ด้วยความเสี่ยงทั้งหมดเข้าไปก่อน
“เวลาดู Book Value ไม่ควรดูแค่ข้อมูลล่าสุด เช่น งบการเงินรายไตรมาสหรือ
รายปี แต่ต้องประมาณการไปข้างหน้าว่าจริงๆ แล้ว เมื่อต้องตั้งสารองเพื่อรองรับความ
เสี่ยงทั้งหลาย มูลค่าทางบัญชีของหุ้นกลุ่มแบงก์ควรอยู่ที่เท่าไหร่ เพราะฉะนั้น
Adjusted Book Value อาจจะต่ากว่างบการเงินล่าสุดก็ได้ ถ้าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
หดตัวลง แต่ถ้าทุกอย่างฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วก็จะทาให้ Adjusted Book Value กับ
งบการเงินล่าสุดเข้ามาใกล้กันมากขึ้น แปลว่า เวลาดูหุ้นกลุ่มแบงก์ต้องดู Adjusted
Book Value” อาภาภรณ์ อธิบาย

วิเคราะห์หนุ้ กลุ่มแบงก์
1. ประเมินภาวะเศรษฐกิจ ว่าเป็นช่วงขาขึ้นหรือขาลง
2. ดูความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆ หลังวิกฤติ
COVID-19 เช่น New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน เพราะแต่ละ
แบงก์มีกลยุทธ์ต่างกัน เช่น ดาเนินธุรกิจแบบระมัดระวัง หรือวางกลยุทธ์
แบบเชิงรุก เช่น ไปลงทุนต่างประเทศ บางแบงก์มุ่งเน้นพัฒนา Digital
Platform เพื่อเตรียมตัวเป็น Digital Banking เป็นต้น
3. ดู Adjusted Book Value คือ ถ้าตั้งสารองเต็มที่ มูลค่าทางบัญชีควรจะเป็น
เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม และราคาหุ้นที่ซื้อขายในปัจจุบัน ต่ากว่ามูลค่าทาง
บัญชีจริงหรือไม่
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4. ดูอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ว่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้หรือไม่ (12% สาหรับธนาคารขนาดใหญ่
และ 11% สาหรับธนาคารขนาดกลางและเล็ก) โดยสิ้นไตรมาส 2 ปีนี้ ทั้ง
ระบบ CAR อยู่ที่ 19.2%
ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ อาภาภรณ์กล่าวว่า หุ้นกลุ่มแบงก์จะเริ่มฟื้นตัว เนื่องจาก
นักลงทุนรับรู้ถึงความเสี่ยงและความท้าทายของการดาเนินธุรกิจในปีนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
“แต่ยังต้องระมัดระวังในการลงทุน เพราะถึงแม้ราคาหุ้นจะปรับขึ้น แต่ก็มี
Upside เพียงเล็กน้อย”
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หุ้นกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปัจจัยลบรุมเร้า

ธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและกำรท่องเที่ยว จะว่ำไปแล้วก็ทำธุรกิจได้ค่อนข้ำงยำก
พอสมควร เพรำะปัจจัยเสี่ยงค่อนข้ำงเยอะ นอกจำกปัจจัยด้ำนภำวะเศรษฐกิจแล้ว ยังมี
เรื่องกำรเมือง โรคระบำด ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำว
โดยตรง
“ถ้าเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้จะมี
ปัญหา เช่น ช่วงไวรัส COVID-19 ระบาด ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับ
ผลกระทบอย่างเต็มที่และหนักหน่วงมาก” อาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อานวยการบริหาร
ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) กล่าว
นอกจากนี้ การระบาดของโรค COVID-19 ทาให้การเดินทางต้องหยุดชะงัก การ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมก็ไม่มีความจาเป็น และหันไปประชุมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ส่งผลให้ไม่ต้องไปใช้บริการโรงแรมหรือสายการบิน
องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ประเมินตัวเลข
นักท่องเที่ยวทั่วโลกปีนี้เหลือประมาณ 850-1,140 ล้านคน ลดลง 60-80% เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า เนื่องจากประเทศท่องเที่ยวที่สาคัญซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวยังคงปิดพรหมแดน รวมถึงประเทศไทย
สถานการณ์ดังกล่าว ประเมินว่าการท่องเที่ยวทั่วโลกจะใช้เวลามากกว่า 2 ปี
จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว โดยจากข้อมูลในช่วงวิกฤติซับไพรม์ พบว่าปี 2552 นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาในไทยลดลง 3% และต้องใช้เวลากว่า 1 ปี 7 เดือน ในการกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ
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โดยในไตรมาส 2 ปีนี้ จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยมีจานวนเป็น 0 คน และธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินว่าทั้งปีนี้จะอยู่ที่ระดับ
8 ล้านคน และปีหน้าคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยประมาณ 16.2 ล้านคน
ขณะเดียวกันธุรกิจโรงแรมก็ถูก Disrupt จำกธุรกิจที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน เช่น
โฮมสเตย์ โฮสเทล นอกจำกนี้ธุรกิจโรงแรมจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงโรงแรม เช่น
ทุก 3-4 ปี จึงเป็นปัจจัยสำคัญว่ำธุรกิจจะกำไรดีหรือไม่ดี และถึงแม้ว่ำภำครัฐจะมี
มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศ แต่ผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์ยังมี
จํำนวนไม่มำก เพรำะมีจํำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิและระยะเวลำในกำรใช้สิทธิค่อนข้ำงจํำกัด
“ธุรกิจต้องบริหารต้นทุนให้ดีมีประสิทธิภาพ ถึงจะอยู่รอด” อาภาภรณ์ บอก
อำภำภรณ์ ประเมินว่ำทำงออกของธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คือ พยำยำม
หำรำยได้ให้เต็มที่จำกสินทรัพย์ที่มีอยู่ในโรงแรมหรือกำรดึงแบรนด์ดังๆ เช่น สปำ ฟิต
เนส เบเกอร์รี่ ร้ำนกำแฟ หรือเชฟ เข้ำมำให้บริกำรลูกค้ำ
“การจับมือกับพันธมิตรให้มากขึ้นถือเป็นทางออกที่ดี เพราะไม่สามารถทาธุรกิจ
คนเดียวได้อีกต่อไป”
อำภำภรณ์ แนะนำว่ำก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกลุ่มโรงแรมและกำรท่องเที่ยว ต้องดู
ควำมเสี่ยงเป็นหลัก “เศรษฐกิจ ประเมินได้, โรคระบาด ประเมินไม่ได้, การเมือง พอ
ประเมินได้” จำกนั้นให้ดูสถำนที่ตั้งว่ำดีหรือไม่ดี และดูกำรบริหำรงำนว่ำผู้บริหำรมี
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์มำกน้อยเพียงใด
จำกนั้นให้ดูอัตรำกำรเข้ำพัก (Occupancy Rate) มีมำกน้อยแค่ไหน ดูจํำนวน
ห้องพักที่มีอยู่ แล้วคูณด้วยอัตรำกำรเข้ำพัก คูณด้วยอัตรำค่ำห้องพัก เช่น อัตรำกำร
เข้ำพักลดลง แต่อัตรำค่ำห้องพักเท่ำเดิม แปลว่ำ จํำนวนห้องพักปรับลดลง แต่ถ้ำอัตรำ
กำรเข้ำพักดี และสำมำรถปรับรำคำที่พักได้ ขึ้นค่ำห้องพักได้ แปลว่ำ ยังไปได้สวย
อีกทั้ง ให้ดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพราะโรงแรมที่จดทะเบียนใน
ตลาดหุ้นไทย จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย ดังนั้น ถ้าเงินบาทแข็งค่าก็จะเสีย
ประโยชน์ แต่ถ้าเงินบาทอ่อนค่าก็จะได้ประโยชน์ สังเกตได้ว่าบริษัทหลายแห่งได้ทา
การกู้เงินสกุลต่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน อาภาภรณ์ อธิบาย
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วิเคราะห์หนุ้ กลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. P/E Ratio เนื่องจากเป็นธุรกิจให้บริการ ดังนั้น P/E Ratio จะค่อนข้างสูง จึง
ต้องดูว่าหุ้นตัวไหนที่มี P/E Ratio ต่า และต้องดูด้วยว่าที่ต่านั้น เพราะอัตรา
การเติบโตของกําไรดี หรือเพราะว่าเป็นโรงแรมที่ไม่ค่อยดีหรือไม่
2. ดู D/E Ratio ว่าก่อหนี้สูงหรือไม่ แนะนาให้เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
3. ดู Price to Operating Cash flow หรือดู EBITDA ว่ามีความสามารถที่จะ
จ่ายหนี้และดอกเบี้ยได้หรือไม่ โดยให้ดูอัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกําไรก่อน
ดอกเบี้ยและภาษีกับดอกเบี้ยจ่าย แสดงถึงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย
ว่ามีกําไรคิดเป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจริง
4. อัตราดอกเบี้ย ที่สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้บริษัทอยู่ที่ระดับเท่าไร
5. กระแสเงินสด เป็นบวกหรือลบ
6. ฤดูกาลท่องเที่ยว โดย High Season จะอยู่ไตรมาส 4 และ 1 ของทุกปี ส่วน
ไตรมาส 2 จะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะมีวันหยุดยาวเยอะ
ดังนั้นไตรมาส 3 จะเป็น Low Season ธุรกิจนี้จึงค่อนข้างหดตัว เพราะเป็น
ฤดูฝน
“ถ้าจะลงทุนหุ้นกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องรู้ว่าช่วงไหนเป็น High และ
Low Season ด้วย ที่สาคัญถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนพอสมควร ดังนั้น ต้องทา
ความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน” อาภาภรณ์ แนะนา
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หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนระยะยาว

ช่วงเกิดกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส COVID-19 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ 2 เรื่องใหญ่

1. กําลังซื้อและกิจกรรมการขายชะลอตัว โดยเฉพาะการชะลอเปิดโครงการ
ใหม่ เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทาให้ไม่เอื้ออานวยต่อ
การเยี่ยมชมโครงการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับแผนการเปิดโครงการ
ด้วยการเลื่อนไปเปิดโครงการครึ่งปีหลังและต้นปีหน้า
2. รูปแบบเรื่องที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่คอนโดมิเนียมมีความต้องการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากเกิด COVID-19 ผู้คนส่วนใหญ่หันมาเน้น
ซื้อโครงการแนวราบ (บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์) ทาให้โครงการต่างๆ ยังเดินไป
ตามแผนเดิม
“ก่อนหน้านั้น คอนโดมิเนียมมาแรง ทั้งการซื้อเพื่ออยู่จริง ซื้อเพื่อการลงทุน
ซื้อเพื่อเก็งกาไร แต่เมื่อเกิดวิกฤติ COVID ทาให้บ้านเดี่ยวมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น”
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อานวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าว
จากข้อมูลของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (จานวน 12 บริษัท) พบว่าในไตรมาส 2
ปีนี้ มีจานวนโครงการใหม่ที่เปิดขายเพียง 18 โครงการ มูลค่าเพียง 26,000 ล้านบาท
และเป็นโครงการแนวราบทั้งหมด ไม่มีการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่
“ปัจจัยสาคัญที่ทาให้กาลังซื้อคอนโดมิเนียมลดลง เนื่องจากการซื้อเพื่อลงทุนและ
ซื้อเพื่อเก็งกาไรหดหาย สังเกตได้จากสต็อกคอนโดมิเนียม เหลือคงค้างระดับแสนล้าน
บาท” เทิดศักดิ์ บอก
สาหรับโครงการแนวราบ เทิดศักดิ์กล่าวว่าในช่วงเกิด COVID-19 ความต้องการ
ซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน เพราะเป็นกลุ่มซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆ (Real Demand)
“ภาพรวมที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วง COVID ไม่ค่อยจะดีก็มาจากโครงการ
คอนโดมิเนียมขายไม่ดี แต่แนวราบกลับไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งบางบริษัทบอกว่ามี
ยอดขายสูงเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ”
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โดยยอดขาย Pre-sale ของกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เติบโต
ได้ดี เริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ทาให้ไตรมาส 2 ปีนี้ มียอดขาย Pre-sale
โครงการแนวราบประมาณ 47,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 72% ของยอดขายรวม ขณะที่ยอดขาย
คอนโดมิเนียมมีสัดส่วน 28% หรือ 18,200 ล้านบาท ลดลง 40% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า
ดังนั้น หำกมองเข้ำไปในหุ้นกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ จะพบว่ำธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจำกวิกฤติ COVID-19 จะเป็นบริษัทที่มีพอร์ตกำรลงทุนเน้นหนักกับ
โครงกำรคอนโดมิเนียม และปัญหำที่ตำมมำหลังควำมต้องกำรหดตัว คือ สต็อกเหลือ
เยอะ
“ผลที่ตามมา คือ โครงสร้างทางการเงินมีปัญหา โดยเฉพาะหากมีการก่อหนี้มาก
ดังนั้น ทางออก คือ เร่งระดมการขายระบายสต็อก เพื่อให้กระแสเงินสดกลับเข้ามาให้
เร็วที่สุด ส่วนบริษัทไหนที่มีหนี้สินไม่เยอะก็ไม่ค่อยมีปัญหา” เทิดศักดิ์ อธิบำย
หลังจำกนี้ไป เทิดศักดิ์ประเมินว่ำ ทุกอย่ำงจะเริ่มเข้ำสู่ภำวะปกติ เพรำะที่ผ่ำนมำ
ผู้ประกอบกำรได้ชะลอกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่ “ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะจะลดปัญหา
Supply ที่ล้นตลาด ก็จะค่อยๆ คลี่คลาย ขณะเดียวกันดอกเบี้ยในตลาดที่อยู่ในระดับต่า
บวกกับคอนโดมิเนียมได้ปรับฐานราคาลง เมื่อทุกอย่างปกติ ความมั่นใจผู้ซื้อกลับมา
ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนและเก็งกาไร
ก็จะกลับมา”
อย่ำงไรก็ตำม อุปสรรคที่ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ต้องเผชิญหลังจำกนี้ คือ กำลังซื้อ
บำงส่วนจะหดหำยจำกกำรว่ำงงำนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับธนำคำรมีควำมเข้มงวดใน
กำรปล่อยสินเชื่อมำกขึ้น ดังนั้น ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ที่จับกลุ่มตลำดล่ำงและกลำง
จะได้รับผลกระทบโดยตรง
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วิเคราะห์หนุ้ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
หำกสนใจลงทุนหุ้นกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ เทิดศักดิ์ แนะนำว่ำต้องดูโครงสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทว่ำมีองค์ประกอบเป็นอย่ำงไร จำกนั้นดูโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
โดยเฉพำะสัดส่วนหนี้สิน (Net Gearing) เป็นอย่ำงไร ล่ำสุดค่ำเฉลี่ยหุ้นกลุ่ม
อสังหำริมทรัพย์มี Net Gearing อยู่ที่ประมำณ 1 เท่ำ
“ควรเลือกหุ้นที่มี Net Gearing ต่ากว่าค่าเฉลี่ย”
จากนั้น “ให้ดูสต็อกสินค้าว่าสามารถระบายเพื่อแปลงเป็นกระแสเงินสดได้เร็ว
แค่ไหน ดูยอดขายรอโอนกรรมสิทธิ์ ที่เรียกว่า Backlog ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้รายได้ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ที่มีการเซ็นสัญญาขายไปแล้วมีมากน้อยเพียงใด ถ้า Backlog เยอะ
การันตีว่ากาไรน่าจะเยอะตามไปด้วย” เทิดศักดิ์ อธิบาย
จากนั้นให้ดูหนี้สิน ถ้ามีหนี้ระยะสั้นสูงก็ต้องดูว่ามีขีดความสามารถในการชาระ
หนี้คืนได้มากน้อยแค่ไหน เพราะมีบางกรณีที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ซึ่งไม่ได้มาจาก
ภาระหนี้ที่สูง แต่มาจากการก่อหนี้ระยะสั้นมากจนเกินไปแล้วนาเงินที่ได้ไปลงทุนใน
ระยะยาว
ขณะเดียวกันให้ดูโครงสร้ำงกำรทำกำไร โดยล่ำสุดหุ้นกลุ่มอสังหำริมทรัพย์มี
อัตรำกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 31-33% อัตรำกำไรสุทธิ
(Net Profit Margin) อยู่ที่ 12-15% และอัตรำเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)
อยู่ที่ 4% ขึ้นไป
“หากหุ้นตัวไหนมีโครงสร้างการทากาไรแบบนี้จึงจะถือว่าน่าสนใจ และเป็นหุ้นที่มี
คุณสมบัติสามารถลงทุนระยะยาวได้ เพราะมีความผันผวนค่อนข้างต่า ยิ่งหุ้นที่จ่ายปัน
ผลดีสม่าเสมอ กินได้ยาวๆ ที่สาคัญราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้แพงมากนัก”
เทิดศักดิ์ แนะนำเทคนิคกำรดูหุ้นกลุ่มอสังหำริมทรัพย์
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หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
รอปัจจัยบวก

ช่วงกลำงปีนี้ มูลค่ำงำนคงเหลือของธุรกิจกลุ่มรับเหมำก่อสร้ำง (Backlog) อยู่ที่
ระดับประมำณ 4 แสนล้ำนบำท โดยจะเห็นได้ว่ำตั้งแต่ปลำยปีที่แล้วจนถึงช่วง
วิกฤติ COVID-19 มีประเด็นเรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ล่ำช้ำ ทำให้งำนใหม่ๆ ที่
เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ (เมกกะโปรเจ็ค) ของภำครัฐไม่ค่อยมี ดังนั้น Backlog งำนที่
เห็นส่วนใหญ่มำจำกกำรที่บริษัทรับเหมำไปรับงำนหรือไปลงทุนในต่ำงประเทศ
“จะเห็นว่าผู้รับเหมารายใหญ่ ที่เน้นรับงานภาครัฐ จะมี Backlog ลดลง ส่วนงาน
ที่รับจากภาคเอกชนยังพอรักษาระดับ Backlog ไว้ได้ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ถือเป็นเรื่อง
ชั่วคราว เพราะไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนา ดังนั้น ยังเห็นการพัฒนาและการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานต่อไป” เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อานวยการ
สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าว
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าผู้รับเหมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน
เข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งคู่แข่งจาก
ต่างประเทศจะใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขันประมูลราคา ซึ่งหลายกรณีมีการเสนอ
ราคาที่ต่ากว่าราคาประมูล
“นักลงทุนต้องดูว่าอัตรากาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทเป็น
อย่างไร มีประสิทธิภาพแค่ไหน” เทิดศักดิ์ บอก
สาหรับความเสี่ยงในระยะสั้นของหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง เทิดศักดิ์กังวลเรื่องผล
ประกอบการ เพราะไม่มีงานจากภาครัฐออกมา ทาให้ต้องใช้ราคาเข้ามาแข่งขัน จึงต้อง
ให้ความสาคัญในเรื่องประสิทธิภาพของการทากําไร

ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ระดับประมาณ
10% แต่อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ประมาณ 2-3% ถือว่าต่ามาก
“ดังนั้น อะไรก็ตามที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุนหรือทาให้มาร์จิ้น
เปลี่ยนแปลง จะส่งผลกระทบต่อกาไรค่อนข้างเยอะ”
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สาหรับปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากนี้ไป คือ การลงทุนภาครัฐ
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีม่วงใต้ รถไฟความเร็วสูง
รวมถึงงานทางด่วนต่างๆ “มั่นใจว่าจะมีงานขนาดใหญ่รออยู่ข้างหน้าเยอะพอสมควร
และแนวโน้มจะดีขึ้นตามลาดับ”

วิเคราะห์หนุ้ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
เทิดศักดิ์ แนะนาว่าหากสนใจลงทุนหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง จุดสาคัญที่ต้องดู คือ
Backlog ว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพราะ Backlog หมายถึง การที่บริษัทเซ็นสัญญารับเข้า
มาและยังส่งมอบไม่หมด เป็นตัวการันตีรายได้ในอนาคต ดังนั้น บริษัทที่มี Backlog
คงเหลือมากจะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต
โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะประกาศ Backlog ผ่านแบบรายงาน 56-1 หรือ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท จากนั้นจะมีการบวกเพิ่มด้วยงานที่เซ็นสัญญาเข้ามาใหม่
ในระหว่างงวด (ปกติจะแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ)
จากนั้นให้ดูโครงสร้างทางการเงิน โดยธรรมชาติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ค่อนข้างผันผวน เนื่องจากเข้าไปลงทุนในหลากหลายธุรกิจ อาจทาให้โครงสร้างทาง
การเงินผิดเพี้ยน หนี้สินสูงกว่าปกติ และดูอัตราการเติบโต เพราะจุดขายหุ้นกลุ่มนี้อยู่ที่
การเติบโต (ไม่ใช่เงินปันผล)
ดังนั้น หุ้นกลุ่มนี้จะมี P/E Ratio และ D/E Ratio สูงเป็นเรื่องปกติ จึงต้องแลกมา
ด้วยการเติบโตค่อนข้างสูง ตรงกันข้ามหาก P/E Ratio และ D/E Ratio สูง แต่ธุรกิจ
กลับไม่เติบโต ความน่าสนใจก็ลดน้อยถอยลง
จากธรรมชาติการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ขึ้นอยู่กับการประมูลงาน จึงเป็น
หุ้นที่เหมาะกับการลงทุนระยะสั้นหรือเก็งกําไร “หุ้นกลุ่มนี้จึงไม่ตอบโจทย์นักลงทุนที่มี
สไตล์ลงทุนเพื่อรับเงินปันผล” เทิดศักดิ์ แนะนา
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หุ้นกลุ่มไฟแนนซ์

เตรียมฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ
ธุรกิจกลุ่มไฟแนนซ์ แบ่งออกเป็นธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล
(เช่น บัตรกดเงินสด สินเชื่อเอนกประสงค์) ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่ำซื้อ
ที่มีหลักประกัน (เช่น จํำนำทะเบียนบ้ำน ทะเบียนรถยนต์และรถจักรยำนยนต์)
เมื่อเกิดวิกฤติ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจกลุ่มไฟแนนซ์ได้รับผลกระทบโดยตรง
เนื่องจากผู้คนหันมาประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น และลดการเป็นหนี้ ถึงแม้ว่าธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากผู้คนยัง
กังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจึงระมัดระวังการก่อหนี้

“ช่วง COVID ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ และ
สินเชื่อเช่าซื้อ ได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ลดลง เพราะว่าห้างปิด ทุกคนอยู่
บ้านไม่ได้ใช้เงิน ที่สาคัญไม่กล้าเป็นหนี้” กาณจัน คานิยอ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
อาวุโส บล.ทิสโก้ กล่าว
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อธุรกิจกลุ่มไฟแนนซ์ในระยะสั้น
เพราะหลังจากคลายความกังวลกับวิกฤติ COVID และการผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้ว ทา
ให้มีความต้องการก่อหนี้เพิ่มขึ้น “เมื่อทุกคนมองว่าเศรษฐกิจกาลังฟื้นตัวก็จะมีความ
มั่นใจในการใช้จ่ายมากขึ้น เช่น โรงเรียนเปิด ห้างสรรพสินค้าเปิด รวมถึงประเทศไทย
เข้าสู่ฤดูการทาเกษตรกรรม ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลมีความต้องการเพิ่ม
สูงขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อ บริษัทก็กล้าปล่อยสินเชื่อ
มากขึ้น เพราะมีหลักประกัน” กาณจัน อธิบาย
หากจัดลาดับการฟื้นตัว พบว่า สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันจะฟื้นตัวเร็วที่สุด
ส่วนธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน
ค่อนข้างฟื้นตัวได้ช้า เพราะบริษัทมีความกังวลว่าจะเกิดหนี้เสีย ซึ่งวิธีการป้องกันการ
เกิดหนี้เสีย คือ ความเข้มงวดในการประเมินลูกค้าและลดวงเงินการปล่อยสินเชื่อลง
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ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงไวรัส COVID-19 ผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อที่ไม่มี
หลักทรัพย์ค้าประกัน จะลดวงเงินให้ลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต สะท้อนถึงการรับมือได้
อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันลูกค้าก็ระมัดระวังหรือไม่กู้เงินเพิ่ม
“เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว การเติบโตด้านสินเชื่อจะกลับมาด้วย เพียงแต่ว่าการปล่อย
กู้จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้น จะเลือกว่าควรให้ลูกค้ากลุ่มไหนกู้ และกลุ่มไหนไม่ให้กู้”
กำณจัน กล่ำว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลังจากนี้สาหรับธุรกิจไฟแนนซ์ คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะเข้ามาควบคุมมากขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น
บัตรเครดิต ปรับลดจาก 18% เหลือ 16%, สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ปรับลด
จาก 28% เหลือ 25% และสินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน ปรับลดจาก 28% เหลือ 24%
“การที่แบงก์ชาติปรับลดอัตราดอกเบี้ย จะทาให้การเติบโตหรือรายได้ของ
ผู้ประกอบการหดหายไปหรือไม่ คาตอบคือความจริงแล้วผู้ประกอบการจะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยในระดับที่ต่ากว่าเพดานอยู่แล้ว เช่น สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน คิด
ประมาณ 25% มานานแล้ว สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน หลายเจ้าคิดดอกเบี้ยที่
21-24% พูดง่ายๆ แทบไม่มีใครคิดอัตราเต็มเพดาน ขณะเดียวกัน ธุรกิจนี้จะมีการ
ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วและรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น การควบคุมต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพ” กำณจัน เล่ำ
โดยกำณจัน ประเมินว่ำ ไตรมำส 2 ปีนี้ จะเป็นจุดต่ำสุดของธุรกิจไฟแนนซ์
แต่จำกมำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกำรคำนวณดอกเบี้ยที่จะเริ่มใน
เดือนสิงหำคมนี้ ทำให้ไตรมำส 3 ยังจะได้รับผลกระทบอยู่บ้ำง และจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่
ไตรมำส 4 เป็นต้นไป
“การฟื้นตัวจะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจฟื้นเร็วก็เร็วตาม ถ้าเศรษฐกิจฟื้น
ช้าก็ช้าตามไปด้วย” กำณจัน เล่ำ
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วิเคราะห์หนุ้ กลุ่มไฟแนนซ์
ตลอด 9 ปีที่ผ่ำนมำ ดัชนีหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ “Outperform” ดัชนีหุ้นไทย (SET
Index) มำโดยตลอด หมำยควำมว่ำ หำกนักลงทุนถือหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
มำจนถึงสิ้นปีที่ผ่ำนมำ “จะมีกำไรที่น่ำประทับใจ” แต่หลังจำกที่ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ปรับกำรคำนวณอัตรำดอกเบี้ยใหม่ ดัชนีหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ก็ไม่ Outperform แล้ว
ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนต้องเพิ่มควำมระมัดระวัง และมีข้อที่ต้องพิจำรณำ ดังนี้
1. ราคาหุ้น
ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์มี Valuation “แพง” ทั้ง P/E Ratio,
P/BV Ratio และ ROE แปลว่า เป็นหุ้นที่ซื้อขายแพง เนื่องจากกําไรโดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด “ผลกําไรของดัชนีหุ้นไทยโตเท่าไหร่ ผลกําไร
กลุ่มไฟแนนซ์จะโตเกือบเท่าตัว แต่หลังจากนี้ไป Valuation ของหุ้นกลุ่มนี้
เมื่อเทียบกับดัชนีหุ้นไทยก็จะไม่ได้แพงเหมือนในอดีต ดังนั้น ต้องดูราคาหุ้น
ว่าถูกหรือแพง” กาณจัน อธิบาย
2. อัตราการเติบโตของกําไร (Earning Growth)
ต้องประเมินว่าปีนี้ธุรกิจไฟแนนซ์จะเติบโตเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับกําไรของ
หุ้นไทย ซึ่ง “ถ้าบริษัทมีการเติบโตของกําไรมากกว่ากําไรของหุ้นไทย
แปลว่า เป็นบริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจแข็งแรงกว่าตลาด”
3. P/E Ratio
ปัจจุบัน P/E Ratio ตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณ 20 เท่า ดังนั้น ต้องดูว่าหุ้นที่
สนใจลงทุน “ถูกหรือแพง” กว่าหุ้นไทยโดยรวม และคาว่าถูกนั้น ถูกกว่า
เท่าใดและถ้าแพงนั้น แพงกว่าขนาดไหน แพงอย่างมีเหตุผลหรือไม่ และอยู่
ในระดับที่รับได้หรือไม่

“เช่น บริษัทที่ทาธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ค่า P/E Ratio จะสูงกว่า
P/E Ratio ตลาดเล็กน้อย สะท้อนว่ามีอัตราการเติบโตของกาไร ถ้าเป็นบริษัทที่ทา
ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งไม่มีหลักประกัน ค่า P/E Ratio จะถูกกว่า
ตลาดโดยรวม สะท้อนว่าอัตราการเติบโตของกาไรมีค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั้น
เพื่อความสบายใจควรเลือกลงทุนหุ้นกลุ่มธุรกิจที่ทาธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้า
ประกัน แต่ราคาหุ้นก็อาจแพง” กำณจัน อธิบำย
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4. P/BV Ratio กับ ROE
นักลงทุนควรดูควบคู่กัน เพราะว่าหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์จะมี ROE ค่อนข้างสูง
(มากกว่า 20%) ดังนั้น หากลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าสบายใจได้ระดับหนึ่ง
5. หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย (NPLs)
ช่วงวิกฤติ COVID สิ่งที่ควรดูก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ คือ แต่ละ
บริษัทมี NPLs อยู่ที่ระดับไหน และมีการตั้งสารองค่าเผื่อ NPLs มากน้อยแค่
ไหน “บางบริษัทตั้งตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 คือ ตั้งเผื่อไว้เลย ถ้าหนี้เสีย
มาก็รับมือได้สบาย บางบริษัทก็ไม่ได้ตั้งเผื่อเอาไว้ แปลว่า กาไรที่เห็นอาจจะ
ไม่ใช่ของจริง” กาณจัน กล่าว
ลงทุนระยะสั้นหรือถือยาว
กลยุทธ์การลงทุนหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ กาณจัน แนะนาว่าปัจจุบันไม่เหมาะกับ
การลงทุนแบบเทรดดิ้ง เพราะหุ้นบางตัว “ราคาถูกก็มีเหตุผล ราคาแพงก็มีเหตุผล และ
เมื่อแบงก์ชาติมีมาตรการคานวณดอกเบี้ยใหม่ ธุรกิจนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการ
ดาเนินธุรกิจ จึงต้องให้เวลากับเรื่องนี้ด้วย ดังนั้น นักลงทุนจะดูผลการดาเนินงานระยะ
สั้นๆ ไม่ได้ เพราะบางบริษัทตั้งสารองไตรมาสนี้ งบเลยไม่สวย แต่จะสวยในไตรมาส
ถัดไป บางบริษัทงบสวยไตรมาสนี้ แต่พอตั้งสารองไตรมาสถัดไป งบอาจไม่สวย”
ดังนั้น หุ้นกลุ่มไฟแนนซ์จึงเหมาะกับการลงทุนระยะยาว (ควรถือลงทุน 12 เดือน
ขึ้นไป) และเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติ ค่อยกลับมาวางกลยุทธ์ลงทุนในระยะสั้น
หรือเทรดดิ้ง “ตอนนี้เมื่อหุ้นไม่มี Story การลงทุนแบบเทรดดิ้งจึงค่อนข้างยาก”
กาณจัน แนะนา
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หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ฟื้นตัวเร็ว แต่ความเสี่ยงยังมี

นับตั้งแต่สงครำมกำรค้ำ รวมถึงเงินบำทแข็งค่ำ ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง เนื่องจำกกว่ำ 90% เป็นกำรผลิตเพื่อส่งออกไปยัง
จีน สหรัฐอเมริกำ และยุโรป โดยสัดส่วนกำรตลำดที่ใหญ่ที่สุดของสิ นค้ำกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ รองลงมำเป็นอุปกรณ์กำรสื่อสำร ตำมด้วยกลุ่ม
สินค้ำอุปโภค เช่น ทีวี, เครื่องเสียง จำกนั้นเป็นกลุ่มยำนยนต์ โดยกลุ่มสินค้ำเหล่ำนี้มี
สัดส่วนอยู่ประมำณ 80% ของสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
เมื่อเชื้อไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด ยิ่งทาให้การดาเนินธุรกิจนี้ลาบากยิ่งขึ้น
“ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในเชิงค วามต้องการ
(Demand) การผลิต (Supply) ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น วัตถุดิบที่ไม่
สามารถนาเข้ามาเพื่อผลิตได้” สนทนาวุฒิ รัชตระกูล นักวิเคราะห์ บล.ทิสโก้ กล่าว
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงวิกฤติ
COVID-19 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง “ประเด็นหลักๆ เกิดจากนักลงทุนไม่ค่อยมั่นใจ
ว่าแต่ละบริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างไรและนานแค่ไหน” สนทนาวุฒิ บอก

ท่ามกลางวิกฤติยังมีโอกาส เพราะในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 มีสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่ขายดี เช่น คอมพิวเตอร์พีซี คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เนื่องจากซื้อไปเพื่อทางานอยู่ที่บ้าน (Work from Home)
“เป็นประเด็นที่ทาให้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวได้เร็วกว่าตลาดโดยรวม”
สนทนาวุฒิ ให้ความเห็น

อย่างไรก็ตาม สนทนาวุฒิแนะนาให้ดูเป็นรายบริษัท เพราะจะผลิตสินค้าที่
แตกต่างกัน โดยประเมินว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมือถือจะฟื้นตัวได้เร็วที่สุด เนื่องจาก
เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีไป 5G รองลงมาได้แก่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
“ต้องดูกันที่การฟื้นตัวยอดการผลิตของแต่ละบริษัทว่าเป็นอย่างไร”
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ดังนั้น หากนักลงทุนสนใจหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สนทนาวุฒิ แนะนาให้นักลงทุน
พิจารณาความเสี่ยงเป็นสาคัญ เนื่องจากช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นบางตัวได้
ปรับเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้ว “นักลงทุนคาดหวังค่อนข้างสูงว่าผลประกอบการหุ้นกลุ่ม
นี้จะฟื้นตัวได้เร็ว จึงต้องคอยติดตามผลประกอบการแต่ละไตรมาสอย่างใกล้ชิดว่าจะ
ปรับเพิ่มได้ตามราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นได้หรือไม่”
ถัดมำให้จับตำค่ำเงินบำท โดยช่วงไตรมำสแรกปีนี้เงินบำทอ่อนค่ำลงไปอยู่ที่
ประมำณ 33 บำทต่อดอลล่ำร์ และช่วง COVID-19 เงินบำทแข็งค่ำขึ้นอยู่ที่ประมำณ
30 บำทต่อดอลล่ำร์ “หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน จะยากต่อการดาเนินธุรกิจ
แต่คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง เงินบาทดูจะอ่อนค่าและไม่ค่อยผันผวน น่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจ จึงถือเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน”
สนทนำวุฒิ กล่ำว
อีกทั้ง ให้จับตำดูสงครำมกำรค้ำ เนื่องจำกมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ เช่น
กำรขนส่ง รำคำวัตถุดิบ เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไต้หวัน กำลังพิจำรณำ
หยุดผลิตให้กับค่ำยมือถือหัวเหว่ย “อาจจะทาให้เกิดการปรับห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
เอเชีย ก็ต้องติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จะได้หรือเสีย
ประโยชน์จากประเด็นสงครามการค้า”

วิเคราะห์หนุ้ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
1. P/E Ratio
โดยปกติแล้วค่า P/E Ratio หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะใกล้เคียงกับตลาด
โดยรวม ประมาณ 12–18 เท่า ยกเว้นในช่วงที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า ค่า P/E
Ratio หุ้นกลุ่มนี้จะปรับเพิ่มขึ้นบ้าง “ครึ่งหลังปีนี้ ต้องจับตาดูว่าผล
ประกอบการจะโตได้ตามที่นักลงทุนคาดเอาไว้หรือไม่ เพราะตอนนี้ราคาหุ้น
ได้ปรับขึ้นไปรอแล้ว” สนทนาวุฒิ แนะนา
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2. กระแสเงินสด
ให้ดูในงบการเงินว่าบริษัทไหนมีเงินสดในมือเหลืออยู่แค่ไหน โดยเฉพาะ
ในช่วงวิกฤติ หากมีเงินสดเหลือเยอะก็จะมีความปลอดภัยในการดาเนินธุรกิจ
“ใครกําเงินสดเอาไว้เยอะ จะทนทานต่อภาวะวิกฤติได้ดี”
3. ROE
สนทนาวุฒิ ประเมินเอาไว้ว่าในปีหน้า ROE หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่
ระดับ 11-12% ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากหากเป็นภาวะ
เศรษฐกิจปกติ ROE หุ้นกลุ่มนี้จะอยู่ระดับประมาณ 15% ขึ้นไป
4. ค่าเงินบาท
ต้องจับตาดูว่าจะอ่อนค่าไปถึงช่วงไหน เพราะเงินบาทอ่อนก็จะทาให้หุ้นกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ได้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีรายได้ในรูปสกุล
เงินตราต่างประเทศ เมื่อแลกเป็นเงินบาทก็จะได้ประโยชน์หากเงินบาท
อ่อนค่า
เนื่องจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นหุ้นวัฏจักร หากสนใจลงทุน สนทนาวุฒิ
แนะนาให้ลงทุนในระยะสั้น (เทรดดิ้ง) เนื่องจากธุรกิจจะมีผลกระทบกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยรวม สินค้าที่ผลิตได้ในบางช่วงอาจขายได้ราคาดี บาง
ช่วงอาจขายได้ราคาไม่ค่อยดี หรือบางบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทรถยนต์อาจขาย
ดีในช่วงที่รถยนต์ขายดี บางบริษัทผลิตให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์จะขายดีในช่วงความ
ต้องการมือถือมีสูง จึงต้องดูก่อนว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่กําลังเป็นที่ต้องการ
ของตลาด
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