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กลยุทธ์การลงทุน
ประเด็นเรื่องสหรัฐฯ-อิหร่าน มีน้ําหนักเบาลง ขณะที่นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจเรื่องการลง
นามในสัญญาการค้าสหรัฐฯ-จีน เฟส 1 และแนวโน้มเจรจาเฟส 2 มากขึ้น ส่วนในประเทศเป็นเรื่อง
การผ่านงบประมาณ ภาพรวมปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานเป็นบวก น่าจะหนุนให้ SET Index ปรับ
ขึ้นได้เล็กน้อย แนะนําให้คงพอร์ตการลงทุนไว้ตามเดิม (YTD Return กว่า 3%) Top Picks เลือก
EASTW (FV@B 14) PYLON (FV@B 7.35) และ PSH (FV@B 18.50)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนตลอดวัน จากทีย่ งั ไม่มีปัจจัยเพิ่มเติมที่มีนํ ้าหนักต่อตลาดฯ
จึงทําให้ ปรับตัวขึ ้นเล็กน้ อยเพียง 0.99 จุด(+0.06%)และปิ ดที่ระดับ 1580.63 จุด โดยมีมลู ค่าการซื ้อ
ขาย 5.20 หมืน่ ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ อสังหาฯได้ แก่ WHA(+3.39%)
CPN(+0.82%) AMATA(+2.62%) กลุม่ ธ.พ.เช่น SCB(+0.44%) TISCO(+3.47%) KKP(+2.61%) แต่
โดนแรงกดดันจากกลุม่ สือ่ สารอย่าง ADVANC(-1.83%) DTAC(-1.46%) INTUCH(-1.27%) รวมถึง
หุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น PTT(-1.06%) PTTEP(-1.13%) และ BTS(-1.47%) เป็ นต้ น
พัฒนาการจนถึงปั จจุบนั เชื่อว่าสถานการณ์ความขัดแย้ งระหว่าง สหรัฐฯ-อิหร่าน น่าจะถูกจํากัดความ
รุนแรงไปได้ ระดับหนึง่ ขณะที่ราคาหุ้นก็น่าจะดูดซับปั จจัยดังกล่าวไปแล้ ว ทําให้ นํ ้าหนักของเรื่ องนี ้ต่อ
ตลาดเบาลง และส่งผลให้ ประเด็นเรื่ องการเจรจาการค้ า สหรัฐฯ-จีน ที่น่าจะมีการลงนามในสัญญา
เฟสที่ 1 ในสัปดาห์นี ้น่าจะกลับมามีนํ ้าหนักอีกครัง้ โดยตลาดน่าจะให้ ความสําคัญกับท่าทีการเจรจา
ในเฟสที่ 2 ต่อไป ส่วนปั จจัยในประเทศ เป็ นเรื่ องของการที่ สภาผู้แทนราษฎร์ ผ่านร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ ปี 2563 เมือ่ วันเสาร์ ที่ผ่านมา หลังจากนี ้จะส่งให้ วุฒิสภาพิจารณาซึง่ น่าจะเกิดขึ ้นในวันที่
20 ม.ค. 2563 เบื ้องต้ นคาดเบิกใช้ ได้ ในเดือน ก.พ.2563 ประเมินว่าหลังการผ่านร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ น่าจะทําให้ รัฐบาลมีเครื่ องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ ้นมา เฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่ องการของการลงทุนโครงการใหม่ๆ อันจะเป็ นผลดีตอ่ หุ้นในกลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง และ วัสดุ ก่อสร้ าง
นอกจากนี ้ยังน่าจะมีการกระตุ้นการบริ โภคภาคครัวเรื อนต่อ ผ่าน ชิมช้ อปใช้ เฟสที่ 4 โดยภาพรวมแล้ ว
นํ ้าหนักของปั จจัยแวดล้ อมดังกล่าวมาข้ างต้ น ค่อนข้ างจะเป็ นไปในทางบวก แต่ก็ไม่นา่ จะทําให้ SET
Index ปรับขึ ้นไปได้ อย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากยังขาดแรงส่งจาก Fund Flow เฉพาะอย่างยิ่งเม็ดเงิน
ลงทุนจากต่างชาติ ที่ยงั ไม่น่าจะไหลเข้ ามาในภาวะที่เงินบาทแข็งค่าเกินจริ ง และมีโอกาสย่อตัวลงมา
กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ ยังให้ คงพอร์ ตการลงทุนไว้ ตามเดิม โดยโครงสร้ างพอร์ ตการลงทุนปั จจุบนั
สามารถสร้ างผลตอบแทนเป็ นที่นา่ พอใจ (YTD บวกกว่า 3% ขณะที่ SET Index ทรงตัว) ส่วนหุ้น Top
Pick ยังคงเลือก 3 บริ ษัทเดิมได้ แก่ PSH, EASTW และ PYLON

ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านลดลง สัปดาห์นี้ตลาดให้น้ําหนัก Trade deal เฟส 1

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,580.63
0.99
52,033

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-484.26
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-5.34
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-70.87
นักลงทุนรายย่อย
560.47
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ประเด็นความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐ-อิหร่านเริ่ มมีนํ ้าหนักต่อตลาดหุ้นโลกลดลง หลังจากท่าทีของทัง้
2 ประเทศผ่อนคลาย ตลาดคาดจะไม่มีพฒ
ั นาการนําไปสูส่ งครามรุนแรง เห็นได้ จากฝั่ งสหรัฐ มีการ
ตอบโต้ ทางเศรษฐกิจอิหร่าน คือ เมื่อวันศุกร์ รัฐมนตรี ตา่ งประเทศนายไมค์ ปอมเปโอ และ รัฐมนตรี คลัง
สหรัฐ สตีเฟ่ น มนูชิน ได้ ประกาศเพิ่มมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ คือ การส่งออก Matal ของ
อิหร่าน และ 8 เจ้ าหน้ ารัฐสําคัญของอิหร่าน ขณะทีฝ่ ั่ งอิหร่านยังไม่เห็นการตอบโต้ อะไรรุนแรง
โดยรวมยังกดดันให้ เงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคําและพันธบัตร ขณะที่ราคา
นํ ้ามันดิบ ยังคงแกว่งตัวนิทิศทางลงต่อ จากปั จจัยดังกล่าว Sentiemt เชิงลบต่อหุ้นนํ ้ามัน PTT, PTTEP
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โดยสัปดาห์นี ้เชื่อว่าตลาดกลับมาให้ นํ ้าหนักประเด็น Trade Deal phase 1 ระหว่างสหรัฐกับจีนใน
วันที่ 13-15 ม.ค. ซึง่ ทัง้ 2 ประเทศจะลงนามข้ อตกลง ที่กรุง Washington DC เชื่อว่าจะเป็ นปั จจจัยบวก
ต่อตลาดหุ้นระยะสัน้ เนื่องจากตลาดได้ ตอบรับไประดับนึงแล้ ว ASPS ให้ นํ ้าหนักไปที่ Trade Deal

ภวัต ภัทราพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

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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phase 2 จะมีพฒ
ั นาการอย่างไร โดยประธานาธิบดีทรัมป์ะบุวา่ การเจรจาการค้ าเฟส 2 จะเริ่ มต้ น
ภายหลังการเลือกตังของสหรั
้
ฐเสร็จสิ ้น ในช่วงต้ นเดือน พ.ย. 2563
ส่วนปั จจัยต่างประเทศอื่นฯสําคัญ 14 ม.ค. 2563 อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ธ.ค. 2562 ตลาดคาด
ขยายตัว 2.3%yoy ใกล้ เคียงกับเป้าหมายของ Fed ที่ 2% ตอกยํ ้าให้ Fed มีแนวโน้ มคงดอกเบี ้ยที่
1.75% ต่อไป และวันที่ 17 ม.ค. 2563 ให้ นํ ้าหนัก GDP Growth จีนงวด 4Q62 ตลาดคาดขยายตัว
6%yoy แม้ ทรงตัวจาก 3Q62 แต่ยงั ตํ่าสุดในรอบ 27 ปี และหาก GDP Growth ชะลอกว่าคาด เชื่อว่า
จะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเพิ่มเติม

ค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลง เป็นอุปสรรคต่อการไหลเข้าของ Fund Flow
เริ่ มต้ นปี 2563 มาได้ เกือบ 2 สัปดาห์ แม้ ภาพรวม Fund Flow ต่างชาติซื ้อสุทธิห้ นุ ในภูมิภาค 664 ล้ าน
เหรี ยญ แต่เป็ นการสลับซื ้อสลับขายรายประเทศ โดยประเทศที่ถกู ซื ้อสุทธิ คือ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย
และไทย ส่วนอีก 2 ประเทศถูกขายสุทธิ คือ ไต้ หวัน และฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น
มูลค่ าซือ้ ขายสุทธิของนักลงทุนต่ างชาติในตลาดหุ้นภูมภิ าค

วันที่

อินโดนี เซีย ฟิลิปปิ นส์ เกาหลี ใต้

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ม.ค.63(ytd)
หน่วย : ล ้านเหรียญ
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ทีม่ า : Bloomberg, ฝ่ ายวิ จยั ASPS

แต่หากกลับมาพิจารณาเฉพาะตลาดหุ้นไทย แม้ เริ่มต้ นปี 2563 ต่างชาติจะซื ้อสุทธิ 74 ล้ านเหรี ยญ
หรื อ 2.2 พันล้ านบาท แต่เป็ นการซื ้อสุทธิตอ่ เนื่องเฉพาะช่วงแรก และเริ่ มสลับมาขายสุทธิใน 2 วันที่
ั ้ ้น โดยฝ่ ายวิจัยฯคาดว่ า
ผ่านมา 1.9 พันล้ านบาท สวนทางกับประเทศอื่นๆทีส่ ว่ นใหญ่จะซื ้อสุทธิทงสิ
Fund Flow ยังมีโอกาสชะลอการไหลเข้ าตลาดหุ้นไทยอยู่ด้วยหลายปั จจัย ดังนี้
 ประเด็นสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน เนื่องจากทัง้ 2 ประเทศยังคงยืนระดับกําแพง
ภาษีนําเข้ ากันรวม 4 รอบ แม้ ระยะสันจะผ่
้ อนคลายหลังจากทัง้ 2 ประเทศจะเจรจาเพื่อสงบ
ศึก
 เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ฝ่ ายวิจยั บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (“บล.เอเซีย พลัส”)
คาดขยายตัว 2.8% ดีขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 2.7 ในปี 2562 แต่ยงั มีโอกาสขยายตัวตํ่ากว่า
คาดการณ์ โดยหลักๆ มามีปัจจัยกดดันจาก หนี ้ครัวเรื อนอยู่ในระดับสูง และปั ญหาภัยแล้ ง
สุดในรอบ 40 ปี และยังเติบโตได้ น้อยกว่าเศรษฐกิจโลกที่ทาง IMF คาดว่าจะขยายตัว 3.4%
ทําให้ เสน่ห์ในการลงทุนตลาดหุ้นไทยน้ อยกว่าตลาดหุ้นในภุมิภาค
 และทีข่ าดไม่ได้ แนวโน้ มค่าเงินบาทที่มีโอกาสกลับมาอ่อนค่า หลังจากในปี 2562 ทีผ่ ่านมา
แข็งค่ากว่า 7.8% (สูงสุดในภูมิภาค) หากค่าเงินบาทแข็งค่าไปมากกว่านี ้ถือเป็ นอุปสรรคต่อ
ธุรกิจส่งออก ดังนันในช่
้ วงที่ผ่านมาเริ่ มเห็นทาง ธปท. ออกมาตรการสกัดกันการแข็
้
งค่าของ
เงินบาท ทังจากการป
้
้ องกันการเก็งกําไรค่าเงินบาท และเอื ้อประโยชน์ให้ เงินทุนไหลออก
นอกจากนี ้เป็ นทีส่ งั เกตว่าล่าสุดเงินทุนสํารองระหว่างประเทศปรับตัวขึ ้นเร็ว จาก 2.23 แสน
ล้ านบาท มาอยู่ที่ 2.27 แสนล้ านบาท แสดงให้ เห็นว่ามีความต้ องการเงินดอลลาร์ หรื อความ
ต้ องการขายเงินบาทที่เร่งตัวขึ ้น เป็ นอีกแรงที่ช่วยให้ คา่ เงินบาทอ่อนค่าได้ ส่งผลให้ ตา่ งชาติ
ลังเลในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ ้น เพราะถ้ าค่าเงินบาทอ่อนนักลงทุนต่งชาติมีโอกาส
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่ าเงินโลก ปี 2561 และ 2562

ทีม่ า : Bloomberg, ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ทุนสํารองระหว่ างประเทศ
พันล ้านบาท

ทุนสํารอง
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ทีม่ า : ธปท.
ทั้ง 3 ปั จจัยทีก่ ล่ าวมาข้ างต้ น ถือเป็ นอุปสรรคสําคัญต่ อการไหลเข้ าของตลาดหุ้นไทย

งบประมาณปี 2563 วาระ 2-3 ผ่าน เร่งรัฐเบิกจ่าย....
วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาฯ ได้ ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563
วงเงิ น 3.2 ล้านล้านบาทในวาระที ่ 2-3 (เห็นชอบ 253, งดออกเสียง 196, ไม่ลงคะแนน 1) โดย
งบประมาณประจําปี 2563 จะแบ่งเป็ นรายจ่ายประจํา อาทิ เงินเดือนข้ าราชการ ราว 78.4% และ
รายจ่ายลงทุน 21.6% หลักๆ จะนําไปใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ในอนาคต อาทิ มาตรการ
กระตุ้นการบริ โภค อาทิ บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้ น้อย ให้ เงิน 300-500 บาท/เดือน ปี 2563 , ชิมช็อป
ใช้ เฟส 4 ให้ ผ้ ปู ระกอบการ Modern trade อาทิ 7-11 จะเข้ าร่วมทุกสาขา ครม. พิจารณาวันพรุ่งนี ้
เป็ นต้ น
หากพิจารณา เม็ดเงินงบประมาณหลักๆจะอยู่ในงบกลาง ราว16.1%ของงบประมาณ
ทังหมด
้
รองลงมาคือ กระทรวงศึกษาธิการราว 11.5%, กระทรวงมหาดไทย 11%, กระทรวงคลัง 7.8%
เป็ นต้ น
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งบประมาณปี 2563 แบ่ งตามกระทรวง

ทังนี
้ ้หากพิจาณาในปี 2563 คาดงบกลางอยู่ที่ 5.19 แสนล้ านบาท มากที่สดุ ในรอบ 14 ปี หลักอาทิ 1.
เงินช่วยเหลือข้ าราชการ 2.ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ และทีส่ ําคัญคือ เงินสํารอง
ฉุกเฉินเพือ่ กรณ๊ จําเป็ น คิดราว 18%ของงบกลางทังหมดราว
้
9.6หมื่นล้ านบาท ในส่วนตรงนี ้จะ
สามารถนําไปใช้ ดําเนินใช้ ด้านต่างๆได้
โดยรวมขั้นตอนถัดไปหลังจากนี้ คือ 20 ม.ค. วุฒสิ ภาจะพิจาณา ASPS คาดไม่ น่ามีอุปสรรค
และน่ าจะอนุมัตผิ ่ านได้ และคาดจะเร่ งเบิกจ่ ายได้ ในต้ นเดือน ก.พ. น่ าจะเร่ งให้ รัฐบาล
เบิกจ่ ายงบประมาณในส่ วนของ
 การผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ออกมา เชื่อว่าจะหนุนการเก็งกําไรในหุ้นกลุม่ รับเหมา
ฯ อาทิ PYLON, CK, STEC
 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่างๆ หลังจากดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจฝั่ งการบริ โภคชะลอตัว เห็นได้
จากวันศุกร์ ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภค(CCI) เดือน ธ.ค. 2562 ลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 11
โดยลดลง 1.15%mom เหลือ 68.3 จุด เพราะประชาชนยังกังวลด้ านเศรษฐกิจ และการเมือง
แม้ จะเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุ้นกลุม่ ค้ าปลีก แต่เชื่อว่าจะทําให้ ภาครัฐดําเนินมาตรการ
กระตุ้นการบริ โภค
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ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
หุ้นที่แนะนําใน Market Talk

