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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

ประเมินจากสภาพแวดล้อมทางปัจจัยพื้นฐานแล้วเห็นว่า ยังอยู่ในภาวะที่อาจเกิด Downside ทั้งในส่วน
ของประมาณการ GDP Growth และกําไรบริษัทจดทะเบียน ภาวะดังกล่าวทําให้ SET Index ยังอยู่ภายใต้
แรงกดดันต่อไป อย่างไรก็ตามการปรับตัวลดลงแรงอาจเกิด Technical Rebound ในระยะสั้นได้ วันนี้
แนะนําปรับน้ําหนักหุ้นในพอร์ตเล็กน้อย โดยลด PSH 5% แล้วนําไปเพิ่มใน TU หุ้น Top Picks เลือก TU
(FV@B 20), BCH (FV@B 22.10) และ MCS (FV@B 14.20)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงสุดในรอบปี จากความกังวลต่อไวรัสโคโรนาที่ยงั คงแพร่กระจายในหลาย
ประเทศและการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ที่มีความล่าช้ า จึงทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวที่ระดับ 1524.15
จุด ลดลง 45.40 จุด หรื อ -2.89% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.91 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ
คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(-3.87%) PTTEP(-4.67%) TOP(-5.49%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(-3.85%) BEM(1.80%) BTS(-3.65%) และกลุม่ อสังหาฯอย่าง AWC(-6.67%) LH (-2.56%) WHA(-3.07%) CPN(-8.37%)
รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น ADVANC(-3.14%) และ KBANK(-3.90%) เป็ นต้ น
หลากหลายปั จจัยแวดล้ อมทางพื ้นฐานตอนนี ้ มีนํ ้าหนักไปในทางลบ และเปิ ด Downside ให้ กบั ประมาณ
การทังเรื
้ ่ องของ GDP Growth และ EPS Growth ของตลาดหุ้น โดยในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจตาม
ประมาณการของฝ่ ายวิจยั คาดว่าปี 2563 จะเติบโตในอัตรา 2.8% แต่สภาพแวดล้ อมที่เห็น ณ ปั จจุบนั กลับ
มีแรงกดดันที่มากกว่าคาดทังในเรื
้ ่ อง ภาวะภัยแล้ งที่รุนแรง การเบิกจ่ายงบประมาณทีอ่ าจล่าช้ ากว่าปกติถึง
6 เดือน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาซึง่ ส่งผลทําให้ ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัว ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวส่งผล
กระทบเชิงลบแทบทุกองค์ประกอบของเศรษฐกิจไทย ในส่วนของประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียน ปี
2563 ฝ่ ายวิจยั คาดหมายว่าจะมียอดรวมอยู่ที่ 1 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ น 95.7 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ Downside
ของประมาณการน่าจะมาจาก หุ้นในกลุม่ ปิ โตรเคมี ซึง่ พบว่า Spread ของผลิตภัณฑ์ปรับลดลงอย่าง
รวดเร็ว ผลกระทบที่เกิดขึ ้นในกลุม่ ธุรกิจการบิน รวมถึงการท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
นอกจากนี ้ยังมีกลุม่ อุตสาหกรรมทีใ่ กล้ ชิดกับภาพรวมของเศรษฐกิจ อย่างธนาคารพาณิชย์ ซึง่ มีความกังวล
ในเรื่ องคุณภาพสินทรัพย์ เป็ นแรงกดดัน ภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ ประเมินว่าภาพรวมของ SET
Index ยังอยู่ในภาวะที่ถกู กดดันได้ อีก แต่อย่างไรก็ตาม โดยปกติหลังจากที่ SET Index ปรับตัวลดลงแรง ก็
เป็ นไปได้ ที่จะเห็นการดีดตัวกลับ (Technical Rebound) ในระยะสัน้ ซึง่ ในเชิงกลยุทธ์แล้ ว ไม่ถือเป็ นโอกาส
ในการที่จะรี บเข้ าไปสะสมหุ้นเพิ่ม สําหรับพอร์ ตการลงทุน วันนี ้ฝ่ ายวิจยั มีการปรับปรุงเล็กน้ อย เป็ นการ
สลับนํ ้าหนักของหุ้นในพอร์ ต โดยให้ ลดนํ ้าหนักของหุ้น PSH ลงจาก 15% เหลือ 10% และให้ นํานํ ้าหนักไป
เพิ่มใน TU จาก 5% เป็ น 10% หุ้น Top Picks ยังคงเลือก BCH, MCS และ TU

เศรษฐกิจปี 2563 เผชิญหลายแรงกดดัน หนุนรัฐเร่งกระตุ้น..

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,524.15
-45.40
69,174

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-2,733.27
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-2,625.43
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-2,492.20
นักลงทุนรายย่อย
7,850.89
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ASPS ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาด 2.8%yoy ถือว่าท้ าทายและเผชิญหลายปั จจัยกดดันทัง้
ภายนอกและในประเทศ โดยเห็นความเสี่ยง(Downside)ต่อประมาณ พิจารณาจากเกือบทุกตัวขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจเห็นสัญญาณชะลอลงชัดเจน คือ
 การส่ งออก ผลกระทบจากสงครามการค้ าสหรัฐ-จีนยังคงอยู่ (ภาษีรอบ 1-3 ยังไม่ยกเลิก),
ความเสี่ยงจากสงครามการค้ าคูอ่ ื่นๆ, ความตึงเครี ยดทางภูมิรัฐศาสตร์ , ความเสี่ยงสหรัฐตัดสิทธิ
GSP ไทย ดังที่นําเสนอใน market talk เมื่อวานนี ้
 การเบิกจ่ ายของภาคใช้ จ่าย และการลงทุนภาครั ฐ: ความเสี่ยงจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
ปี 2563 ที่ลา่ ช้ า จากกรณีลงคะแนนเสียงแทนกันของ ส.ส. ซึง่ จะทําให้ การเบิกจ่ายงบประมาณ
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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
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เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่าช้ าจากกําหนดการเดิมคาดจะเบิกจ่าย ก.พ. ล่าสุด คาดว่าอาจจะ
เบิกจ่ายได้ อย่างเร็วคือ เดือน เม.ย-พ.ค.2562
 การบริโภคครั วเรื อน : ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ งปี นี ้จะแล้ งมากทีส่ ดุ ในรอบ 40 ปี ส่งผลให้
ผลผลิตสินค้ าเกษตรลดลง กระทบต่อรายได้ ของเกษตรกร และฉุดรัง้ กําลังซื ้อของกลุม่ ฐานราก
 การลงทุนเอกชน: ความกังวลของปั จจัยเสี่ยงต่างๆข้ างต้ น โดยเฉพาะการส่งออกชะลอตัว และ
งบประมาณปี 2563 ที่ลา่ ช้ า คาดทําให้ ภาคเอกชนยังชะลอการลงทุนออกไปก่อน
 การท่ องเที่ยว: การระบาดของไวรัสโคโรนา ทีย่ งั แพร่ระบาดและมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ผู้เสียชีวิต 82
ราย และผู้ติดเชื ้อ 2.9 พันคน ส่งผลให้ จํานวนนักท่องเที่ยวทัว่ โลกมีแนวโน้ มมาไทยลดลง กระทบ
รายได้ จากการท่องเที่ยว(การท่องเที่ยวมีสดั ส่วนใน GDP ไทยประมาณ 20%)
โดยรวมฟั นเฟื องขับเคลือ่ นเศรษฐกิจทุกๆภาคของเศรษฐกิจไทย มีความเสี่ยงดังกล่าว ส่งผลให้ GDP
Growth ของไทยในปี 2563 เริ่ มมี Downside กว้ างขึ ้น ASPS ประเมิน สมมติฐานทัง้ การบริ โภคครัวเรื อน
ลงทุนเอกชน ลงทุนภาครัฐ ฯลฯ ทุกๆ 1% ที่ลดลงจากคาดการณ์เดิม จะทําให้ GDP Growth ปี 2563 ลดลง
จากคาดการณ์เดิมราว 0.48% (ดังตาราง)
สมมติฐานที่ลดลงทุกๆ 1% กระทบคาดการณ์ GDP Growth ปี 2563
การบริโภคครัวเรือน ลงทุนเอกชน ลงทุนรัฐ การบริโภครัฐ
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ทีม่ า : คาดการณ์ ASPS

โดยรวมเศรษฐกิจไทยทีข่ าดแรงหนุนดังกล่ าว และมี Down side risk ทําให้ ASPS ยิง่ เชือ่ ว่ ามี
โอกาสที่ กนง. มีโอกาสพิจารณาปรั บลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ใน 1H63 เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยให้ นํ้าหนัก การประชุมวันที่ 5 ก.พ. 2563 (ครั้ งแรกของปี ) ตลาดมองว่ า กนง. จะปรั บลด
ดอกเบี้ยลง ควบคู่กับการกระตุ้นผ่ านมาตรการคลัง ในอนาคต

ตลาดฯหุ้นไทยเผชิญหลายบททดสอบ กดดันให้ต่างชาติขายหุ้นไทยต่อเนื่อง
ในปี 2563 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเผชิญหลายปั จจัยลบ เริ่ มจากสงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐฯอิหร่าน ,ประเด็นโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงยังเห็นภาพ Fund flow ของต่างชาติเป็ น
ลักษณะซื ้อสลับขาย เช่น ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ถกู ซื ้อสุทธิ 900 ล้ านเหรียญ, ไต้ หวัน 279 พันล้ านเหรี ยญ และ
อินโดนีเซีย 184 ล้ านเหรี ยญ ยกเว้ นตลาดหุ้นฟิ ลิปปิ นส์ที่ถกู ขายสุทธิ 103 ล้ านเหรี ยญ
ส่วนตลาดหุ้นไทยต่างชาติขายสุทธิมากสุดในภูมิภาคกว่า 283 ล้ านเหรี ยญ หรือ 8.6 พันล้ านบาท(ytd)
เนื่องจากยังเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประเด็น ทังความล่
้
าช้ าของงบประมาณรายจ่ายปี 2563,สหรัฐ
อาจตัดสิทธิ GSP ไทยรอบที่ 2 รวมถึงค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่ากว่า 2.5%(ytd) ส่งผลให้ ตา่ งชาติลงั เลใน
การลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ ้น เพราะถ้ าค่าเงินบาทอ่อนค่านักลงทุนต่างชาติมีโอกาสขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และเริ่ มเห็นเม็ดเงินย้ ายเข้ าสูส่ นิ ทรัพย์ปลอดภัยมากขึ ้น จากที่ตา่ งชาติสลับมาซื ้อสุทธิตราสาร
หนี ้ไทยกว่า 9.2 พันล้ านบาท(ytd) ส่งผลให้ Bond Yield 10 ปี ของไทยอยู่ที่ 1.32% (ระดับเดียวกับจุดตํ่าสุด
ตลอดกาล) และ Bond Yield 1 ปี ของไทย อยู่ที่ 1.14%(ตํ่ากว่าดอกเบี ้ยนโยบาย) โดยสรุป หลายความไม่
แน่นอนทังปั
้ จจัยภายนอกและในประเทศกดดันให้ ต่างชาติขายหุ้นไทยมากสุดในภูมิภาค รวมถึงเม็ดเงิน
ไหลจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้ าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเห็นได้ ชดั ตราบที่ประเด็นกดดันต่างๆยังไม่ผอ่ นคลาย
ลง ฝ่ ายวิจยั ฯ คาดว่า กนง.มีโอกาสพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอีกครัง้ หนึง่ ทังนี
้ ้รอติดตามใน
การประชุมวันที่ 5 ก.พ. 2563 (ครัง้ แรกของปี )
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มูลค่ าซือ้ ขายสุทธิสะสมหุ้นของต่ างชาติในภูมิภาค

วันที่

อินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลี ใต้

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ม.ค.63(ytd)
หน่วย : ล ้านเหรียญ

-2960
-3656
3465
184

1095
-1080
-240
-103

8268
-5676
924
900

ไต้หวัน

ไทย

รวม

5690
-12182
9447
279

-796
-8913
-1496
-283

11297
-31508
12101
977

หลากหลายปัจจัย กดดันให้มีความเสี่ยงจากการปรับประมาณการกําไรตลาดฯ ลง
หลากหลายปั จจัยลบ บวก Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยมากสุดในภูมิภาค กดดัน SET Index
วานนี ้ปรับฐานลงแรงกว่า 45.4 จุด หรื อ 2.9% จนทําจุดตํ่าสุดในรอบ 3 ปี 1 เดือน แต่หากย้ อนกลับมาดู
Valuation ของตลาดฯ ในปี 2563 ซึง่ ทางฝ่ ายวิจยั ASPS ประเมินกําไรบริ ษัทจดทะเบียนไว้ ที่ 1.0 ล้ านล้ าน
บาท คิดเป็ น EPS 63F 95.71 บาท เปรี ยบเทียบกับ Sensitivity บน P/E แต่ละระดับ ได้ เป้าหมาย SET
Index ปี 2563 ดังตารางทางด้ านล่าง
เป้าหมาย SET Index ปี 2563 ในแต่ ละช่ วง P/E
SET Index Sensitivity

PER (เท่ า)
15.5x
16.0x
16.5X
17.0X
17.5X
18.0X

ม.ค. 63E มี.ค. 63E มิ.ย. 63E ก.ย. 63E ธ.ค. 63E

1,432
1,479
1,525
1,571
1,617
1,663

1,442
1,488
1,535
1,581
1,628
1,674

1,455
1,502
1,549
1,596
1,643
1,690

1,469
1,517
1,564
1,612
1,659
1,706

1,484
1,531
1,579
1,627
1,675
1,723

ทีม่ า ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ผลลัพธ์ ณ ปั จจุบัน SET Index ซื้อขายกันบน P/E ที่ 16.5 เท่ า ซึง่ ถือว่ าอยู่ในระดับทั่วไป แต่ ยงั มี
ความเสี่ยงทีห่ ลายๆบริษัทอาจถูกปรั บประมาณการลงอีก จากหลากหลายปั จจัยแวดล้ อมทีก่ ดดัน
ทุกฟั นเฟื องทีข่ ับเคลื่อน GDP ไทย (ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น) เช่น หากงบประมาณเบิกจ่ายปี 2563 ล่าช้ า
หลักๆ กดดันหุ้นกลุม่ รับเหมาฯ และหุ้นกลุม่ วัสดุก่อสร้ าง ประเด็นไวรัสโคโรนาหากควบคุมได้ ช้า กดดันหุ้น
กลุม่ พลังงาน (ราคานํ ้ามันปรับลง), หุ้นกลุม่ ท่องเทีย่ ว หุ้นสนามบินรวมถึงการบิน เป็ นต้ น (รายละเอียด
ผลกระทบในแต่ละกลุม่ สามารถอ่านได้ ในบทวิเคราะห์ Market Talk วันที่ 27 ม.ค. 2563)
อย่ างไรก็ตามในระยะสั้น SET Index ยังมีโอกาสรี บาวด์ ในระยะสั้น เนื่องจากวันนี้ SET Index ปรั บ
ฐานแรงผิดปกติเกือบ 3% ในวันเดียว ซึง่ จากสถิตยิ ้ อนหลัง 10 ปี มีเพียง 14 วันที่ SET Index ปรั บ
ฐานลงมาเกิน 3% และหลังจากนั้น 3 วัน ส่ วนใหญ่ ดัชนีมักจะฟื้ นตัวได้ ดเี ฉลี่ยปรั บตัวเพิม่ ขึน้ ราว
1.2%
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SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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