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กลยุทธ์การลงทุน
ดัชนีหุ้นไทยยังติดแนวต้าน 1630 จุด แม้มีแรงหนุนของ Fund flow แต่ถูกกดดันจากหุ้นใหญ่ใน
กลุ่มน้ํามัน ซึ่งตลาดกลับมากังวลต่อเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง เมื่อมีการดําเนินคดีกับผู้บริหารหัวเว่ย
ที่ถูกกล่าวหาว่าค้าขายกับอิหร่าน ซึ่งสหรัฐเพิ่งประกาศคว่ําบาตรทางการค้า ขณะที่การรายงาน
งบ 4Q61 ของหุ้น Real Sector และตามด้วยการขึ้นเครื่องหมาย XD เลือก QH(FV@4.48) เป็น
Top pick และยังชื่นชอบ BJC (FV@B61), KBANK (FV@B246) และ STEC (FV@B29.25)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย … SET Index พักฐาน
ตลาดหุ้นไทยวานนี ้ เข้ าสูช่ ่วงการพักฐาน หลังปรับตัวขึ ้นต่อเนื่องตลอดทังสั
้ ปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็
ตามดัชนียงั สามารถปิ ดในแดนบวกได้ ที่ระดับ 1625.03 จุด เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเพียง 1.45 จุด (+0.09 %)
ด้ วยมูลค่าการซื ้อขาย 4.84 หมื่นล้ านบาท โดยแรงหนุนหลักมาจากกลุม่ วัสดุก่อสร้ าง SCC +3.10%
และหุ้นรายตัว อาทิ CPN +1.58% HMPRO +2.65% นอกจากนี ้ ยังมีแรงเคลือ่ นไหวของหุ้นขนาด
กลาง-เล็ก ถูกสลับสับเปลี่ยนกันเก็งกําไร ทําให้ ราคาหุ้นหวือหวาพอสมควร ขณะที่กลุม่ พลังงาน และ
กลุม่ ธ.พ. แกว่งตัวในฝั่ งลบ กดดัน SET Index

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,625.03
1.41
48,391

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
2,089.19
บัญชีบริษทั หลักทรัพย์
52.03
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
17.02
นักลงทุนรายย่อย
-2,158.24

แนวโน้ มดัชนีห้ นุ ไทยกลับมาผันผวนหลังจากที่ยงั ไม่สามารถผ่าน แนวต้ านของวันที่ 1630 จุด โดย
ตลาดกังวลต่อเศรษฐกิจโลก จากผลกระทบที่มีการดําเนินคดีกบั ผู้บริ หารหัวเว่ย ซึง่ ถูกกล่าวหาว่า
ค้ าขายกับอิหร่าน ซึง่ ถูกควํ่าบาตรทางการค้ าในขณะนี ้ แต่เชื่อว่าปั จจัยหนุนในประเทศ โดยเฉพาะ
การเมืองที่เข้ าสูก่ ารเลือกตัง้ ยังหนุน fund flow และ หลังประกาศผลการดําเนินงาน 4Q61 จะมีการ
ขึ ้นเครื่ องหมาย XD เป็ นจังหวะสะสมหุ้นปั นผล ก่อนขึ ้น XD ราว 1-2 เดือน เริ่ มจาก PTTEP, PTT,
SAT, MAJOR, QH เป็ นต้ น (ติดตามอ่านรายละเอียด กลยุทธ์ Dividend Play เมื่อ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา
หรื อชมผ่าน ASP FB Live, Youtube หัวข้ อ Dividend Play ในวันเดียวกัน

ราคาน้ํามันอ่อนตัว..เพียงช่วงสั้น ๆ ยังให้สะสม PTT, PTTEP
วันนี ้เป็ นวันแรกของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(Fed) ระหว่าง 29-30 ม.ค. ซึง่ ตลาดคาด Fed จะคง
ดอกเบี ้ยนโยบายที่ 2.5%ตามเดิม และแนวโน้ มในปี นี ้มีโอกาสที่จะขึ ้นดอกเบี ้ยอย่างมากคือ 2 ครัง้
และอาจจะชะลอออกไป เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัว ส่วนหนึง่ มาจากผลกระทบของสงคราม
การค้ า สะท้ อนจากดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจสําคัญๆ บางประการ อาทิ PMI ภาคการผลิตทําจุดตํ่าสุดในรอบ
2 ปี การขึ ้นดอกเบี ้ยที่น้อยกว่าคาดมีสว่ นกดดันให้ Dollar Index แกว่งตัวในทิศทางอ่อนค่าราว
0.43%ytd
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และวานนี ้ยุโรปประกาศเตรี ยมจะเปลี่ยนสกุลเงินในการซื ้อขายนํ ้ามันเป็ นสกุลยูโร แทนปั จจุบนั ใช้ สกุล
ดอลลาร์ ราว 289 พันล้ านเหรี ยญต่อปี หรื อราว 85%ของสกุลเงินทังหมดในการซื
้
้อขายนํ ้ามัน ซึง่ ยิ่ง
เป็ นการกดดัน Dollar Index อ่อนค่าต่อเนื่อง ซึง่ อาจจะเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ช่วยหนุนสินค้ าโภคภัณฑ์
อย่างไรก็ตามราคานํ ้ามันดิบแกว่งตัวตํ่ากว่า 60 เหรี ยญ หลัก ๆ น่าจะมาจากความกังวลต่อสงคราม
การค้ าจีน-สหรัฐ ซึง่ กําลังเข้ าสูก่ ารเจรจากกันในช่วง 2 วันนับจากนี ้คือ และ 30-31 ม.ค. อาจจะไม่
ราบรื่ น หลังมีข่าวการจับกุมนาง Meng Wanzhou ซึง่ เป็ น CFO ของ Huawei ซึง่ บริ ษัทโทรคมนาคม
ยักษ์ ใหญ่ของจีน ที่แคนาดาเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 และวานนี ้ยังถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐตังข้
้ อหา
ทําผิดคดีอาญาหลายข้ อหา อาทิ ทําการค้ าขายกับอิหร่านซึง่ ละเมิดมาตรการควํ่าบาตรของต่ออิหร่าน
ของสหรัฐ, ขโมยเทคโนโลยีจาก T-mobile ซึง่ เป็ นบริ ษัทผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมของสหรัฐ แม้ เชื่อว่า
ปั ญหาการจับกุมน่าจะคนละประเด็นกับการเจรจาการค้ า

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื ่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 ดจากการอ่านบทความในเอกสารนี ้หรื อไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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ส่วนการเจรจาการค้ าในรอบ 30-31 ม.ค. นี ้ ที่ Washington, D.C เป็ นการพูดคุยถึงความคืบหน้ าใน
การทําตามข้ อตกลง หลังจากทัง้ 2 ประเทศ ได้ ยตุ กิ ารประกาศสงครามการค้ าชัว่ คราวในการประชุม
G-20 เมื่อปลาย พ.ย. 2561 โดยสหรัฐชะลอการขึ ้นภาษีสินค้ า 2 แสนล้ านเหรี ยญฯ จาก 10% เป็ น
25% ในเดือน ม.ค. ออกไป 90 วัน ส่วนจีนยอมกลับมานําเข้ าสินค้ าจากสหรัฐตามปกติ หลังชะลอการ
นําเข้ า ตังแต่
้ มีสงครามการค้ า โดย ASPS ยังเชื่อว่าทัง้ 2 ประเทศ ยังคงมีทา่ ทีประนีประนอมกันจนกว่า
จะถึงการประชุมรอบสําคัญคือ 1 มี.ค. 2562
โดยรวมแม้ ราคานํา้ มันดิบโลกจะทรงตัวตํ่ากว่ า 60 เหรี ยญฯต่ อบาร์ เรล ตํ่ากว่ าสมมติฐานของ
ASPS ที่กาํ หนดไว้ 65 เหรี ยญ ในปี 2562 แต่ คาดว่ าจะสามารถฟื ้ นตัวกลับมายืนเหนือ 60
เหรี ยฯ ในช่ วงที่เหลือ (และกําหนด 70 เหรียญฯ นับจากปี 2563 เป็ นต้ นไป) ราคาหุ้น
PTTEP(FV@B168) และ PTT(FV@B56) ที่อ่อนตัวถือเป็ นจังหวะสะสม และหุ้นทัง้ 2 บริษัท
ใกล้ จะขึน้ เครื่ องหมาย XD ในเดือน ก.พ.

DTAC รายงานกําไรงวด 4Q61 หดตัว ตามด้วย SCC
เข้ าสู่การรายงานงบ 4Q61 ของภาค Real sector โดยวานนีเ้ ริ่มที่ DTAC รายงานขาดทุนใน
4Q61 ตามคาดที่ 4.9 พันล้ านบาท หลักๆเป็ นผลของการบันทึกรายจ่ายยุติข้อพิพาทที่มีสว่ นใหญ่กบั
CAT หลังภาษีราว 6.3 พันล้ านบาท หากนับเฉพาะกําไรปกติ พบว่ามีการ Turnaround กลับมาเป็ น
กําไร เพราะได้ หยุดรับรู้ต้นทุนคลื่นสัมปทานในส่วนค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้ อปุ กรณ์สมั ปทาน หลัง
สิ ้นสุดอายุคลื่น 15 ก.ย. ขณะที่แนวโน้ มกําไรปี 2562 น่าจะกลับมาฟื น้ ตัวได้ แรง เพราะเปลี่ยนมา
ให้ บริ การบนระบบใบอนุญาตเต็มปี ซึง่ มี ต้ นทุนค่าใบอนุญาต ตํ่ากว่าระบบสัมปทานเดิมมาก ๆ เชื่อ
ว่าราคาหุ้นผ่านจุดเลวร้ ายแล้ ว ยังแนะนําซื ้อ มูลค่าพื ้นฐานที่ 57 บาท อย่างไรก็ตาม DTAC ประกาศ
งดจ่ายเงินปั นผล 2H61
และในสัปดาห์ นีจ้ ะมีการทยอยประกาศเพิ่มเติมคือ SCC คาดอยู่ท่ ี 9,248 ล้ านบาท ลดลง
้ ด
26.4%yoy และ 2.4%qoq กดดันหลักจากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและ Spread ที่ลดลง รวมทังเกิ
Stock Loss ในงวดนี ้ ขณะทีธ่ รุ กิจปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง คาดกําไรทรงตัวจากปี ก่อน แม้
ต้ นทุนถ่านหินจะเพิ่มขึ ้น แต่ชดเชยได้ ด้วยยอดขายทีส่ งู ขึ ้นเช่นกัน มีเพียงธุรกิจ Packaging ที่น่าจะทํา
กําไรเติบโตจากโครงการลดต้ นทุนต่างๆที่ดําเนินการมาต่อเนื่อง
รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนสินค้ าที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง
ตามด้ วย PTTEP คาดกําไรสุทธิ 4Q61 เท่ ากับ 1.07 หมื่นล้ านบาท เพิ่มขึน้ เล็กน้ อย 2.9%qoq
(+13.3%yoy) เนื่องจากมีค่าตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ ของโครงการมอนทารามากดดัน อย่างไรก็
ตาม หากพิจารณากําไรปกติพบว่าเพิ่มขึ ้นถึง 22.0%qoq จากปริ มาณและราคาขายปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น
และต้ นทุนที่ลดลง ทําให้ กําไรสุทธิปี 2561จะอยู่ราว 3.8 หมื่นล้ านบาท เพิ่มขึ ้นถึง 85% yoy มูลค่า
พื ้นฐาน (รวมชนะประมูลบงกชและเอราวัณ) เท่ากับ 168 บาท ให้ หาจังหวะทยอยซื ้อ

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลดลงหลังงบ 4Q61 ต่ําคาด ผลจากสงครามการค้า
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น S&P500 รายงานงบฯ แล้ วราว 95 บริษัท คิดเป็ น 24% ของ Market
Cap ทังตลาด
้
ซึง่ บริ ษัทที่รายงานออกมาโดยรวม มีผลประกอบการดีกว่าคาดราว 70% อย่างไรก็ตาม
ก็มีบริ ษัทที่ผลประกอบการตํ่ากว่าคาดอย่างมีนยั ฯ โดยเฉพาะ Caterpillar Inc. ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่
ออกแบบ ผลิต พัฒนา และจําหน่ายเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับภาคการก่อสร้ างที่
ใหญ่ที่สดุ ของโลก
รวมทังยั
้ งมีบริ การด้ านการเงินและประกันภัยให้ กบั ลูกค้ าและตัวแทนจําหน่าย
ให้ กบั ทัว่ โลก รายงานงบ 4Q61 ตํ่ากว่าคาด 14.7% โดยกําไรสุทธิลดลงถึง 38%qoq เช่นเดียวกับ
Nvidia Corp บริษัทออกแบบ และผลิตชิปกราฟิ กประมวลผลสําหรับคอมพิวเตอร์ คาดกําไรงวด 4Q61
(สิ ้นสุด ม.ค.) จะลดลงถึง 41%qoq และ 35%yoy ประเมินว่ายอดขายของทัง้ 2 บริ ษัท ลดลงอย่างมี
นัยฯ โดยเฉพาะคําสัง่ ซื ้อจากจีน ซึง่ เป็ นผลกระทบจากสงครามการค้ า

Market Talk
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ทังนี
้ ้Consensus คาดการณ์กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (EPS) ของตลาดหุ้น S&P500 ปี 2561 ไว้ ที่ 162.4 เหรี ยญ
ส่วนปี 2562 คาดไว้ ที่ 168.48 เหรี ยญ คิดเป็ นการเติบโต (EPS Growth) เพียง 3.7% ยิ่งไปกว่านัน้ EPS
ปี นี ้ของตลาดหุ้นสหรัฐ ยังมีการปรับลดลงต่อเนื่อง กล่าวคือ ลดลงจากสิ ้นปี 2561 ที่ประเมินไว้ 175.81
เหรี ยญ และลดลงจากสิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561 ทีป่ ระเมินไว้ 178.36 เหรี ยญ เนื่องจากปี นี ้ไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีและผลกระทบจากสงครามการค้ า

ต่างชาติยังซื้อหุ้นภูมิภาคติดต่อกัน 10 วัน เช่นเดียวกับไทย
วานนี ้ต่างชาติยงั ซื ้อสุทธิห้ นุ ในภูมิภาคติดต่อกันเป็ นวันที่ 10 ด้ วยมูลค่ารวมสูงถึง 638 ล้ านเหรี ยญ
และเป็ นการซื ้อสุทธิเกือบทุกประเทศ ยกเว้ นตลาดหุ้นอินโดนีเซียถูกขายสุทธิ 47 ล้ านเหรี ยญ (ขายสุทธิ
เป็ นวันที่ 2) ส่วนที่เหลือซื ้อสุทธิทกุ ประเทศ คือ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ถกู ซื ้อสุทธิ 350 ล้ านเหรี ยญ (ซื ้อ
สุทธิเป็ นวันที่ 3) ตามมาด้ วยไต้ หวัน 226 ล้ านเหรี ยญ (ซื ้อสุทธิเป็ นวันที่ 8), ฟิ ลิปปิ นส์ 43 ล้ านเหรี ยญ
(ซื ้อสุทธิเป็ นวันที่ 8) และไทยที่ตา่ งชาติเดินหน้ าซื ้อสุทธิตอ่ เนื่องเป็ นวันนที่ 3 มูลค่า 66 ล้ านเหรี ยญ
หรื อ 2.1 พันล้ านบาท ขณะทีส่ ถาบันในประเทศ สลับมาซื ้อสุทธิเล็กน้ อย 17 ล้ านบาท
ความชัดเจนด้ านการเลือกตัง้ ยังเป็ นปั จจัยหนุนหลักที่ทําให้ นกั ลงทุนต่างชาติเดินมีสถานะซื ้อสุทธิ
สะสมนับตังแต่
้ ต้นปี 2562 ด้ วยมูลค่า 6.7 พันล้ านบาท (ytd) เช่นเดียวกับสถาบันในประเทศซื ้อสะสม
สุทธิ 7.14 พันล้ านบาท (ytd) ผลักดันให้ SET Index ปรับตัวขึ ้นมาแล้ ว 61 จุด หรือ 3.91% (ytd) อยู่ที่
1625.03 จุด
ข้ อมูลแสดงเงินทุนต่ างชาติไหลเข้ าออกรายเดือนของแต่ ละประเทศในภูมภิ าค
ไต้หวัน
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