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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Fund Flow ไหลเข้าพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และบนความคาดหมายว่า กนง. จะพิจารณา
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลทําให้ Bond Yield ปรับลดลงอย่างมีนัยสําคัญ แต่ในอีกทางหนึ่งภาวะ
ดังกล่าวก็ทําให้ Market Earning Yield Gap ขยายกว้างขึ้นแตะ 5% ซึ่งอาจทําให้ Downside ของ
SET Index เริ่มจํากัด สําหรับพอร์ตจําลอง ซึ่งมีหุ้น Defensive และ Dividend 75% เหมาะสมอยู่แล้ว
Top Picks เลือก CPF (FV@B40) และ TU (FV@B 20)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในแดนลบตลอดทังวั
้ น สอดคล้ องกับตลาดหุ้นเอเชียทีป่ รับลงเป็ นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนลดลงเกือบ 8% หลังผ่านช่วงหยุดทําการยาวกว่าปกติตอ่ เนื่องจากตรุษจีน เพื่อลด
ผลกระทบการระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะที่ SET Index ปิ ดที่ระดับ 1,496.06 จุด ลดลง 18.08 จุด หรื อ
ลดลง 1.19% มูลค่าการซื ้อขาย 5.32 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ทีก่ ดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ค้ าปลีก เช่น
CPALL(-3.89%), BJC(-3.05%), ILM(-3.91%), HMPRO(-2.74%), MAKRO(-3.01%), BEAUTY(4.42%) กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(-1.16%), GPSC(-3.27%), GULF(-0.26%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่เช่น
BAM(-2.83%), AOT(-0.35%) และ KBANK(-1.78%) เป็ นต้ น
หลากหลายปั จจยลบที่เข้ ามาสร้ างความกังวล ในทางภาพเศรษฐกิจถูกสะท้ อนผ่านออกมาในรูปของการ
ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึง กําไรบริ ษัทจดทะเบียน ตามที่ฝ่ายวิจยั ได้
กล่าวไปแล้ วก่อนหน้ านี ้ ขณะที่ในตลาดการเงิน ถูกสะท้ อนผ่านออกมาอย่างชัดเจน ผ่าน Bond Yield ที่
ปรับลดลง โดยปั จจุบนั Bond Yield ของไทยที่อายุตํ่ากว่า 5 ปี ลงมา พบว่าอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบาย (1.25%) เกิดจากภาวะที่เม็ดเงินไหลเข้ าตลาดพันธบัตรซึง่ ถือเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัยมาก
ขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีบางส่วนที่เข้ ามาเพื่อเก็งกําไร บนความคาดหวังว่าการประชุม กนง. ในรอบที่จะถึง (วัน
พุธนี ้) น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 1% ภาวะของ Bond Yield ที่ปรับลดลง
ดังกล่าว เมือ่ นํามาพิจารณาประกอบกับ Valuation ของตลาดหุ้น ที่ปัจจุบนั ปรับลดลงแรง โดยหากคํานวน
แบบอนุรักษ์ นิยม (Conservative) โดยกําหนดให้ EPS Growth ปี 2563 อยู่ที่ 0% ที่ระดับ SET Index
ปั จจุบนั ให้ คา่ Market Earning Yield อยู่ที่ 6.14% เมือ่ นํา Bond Yield ปี 1 มาหักออกพบว่าได้ ตวั เลข
Market Earning Yield Gap แตะระดับ 5% ซึง่ ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตค่อนข้ างมาก สะท้ อนให้ เห็นว่า
Downside ของตลาดหุ้นไทยเริ่ มน่าจะถูกจํากัดลง สอดคล้ องกับภาพทาง Techincal ที่กําหนดแนวรับหลัก
ถัดไปอยู่ที่ 1470 จุด ภายใต้ สภาพแวดล้ อมดังกล่าว ในเชิงของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุน เห็นว่าควรเป็ น
ช่วงเวลาที่ให้ นกั ลงทุนระยะยาว เริ่มทยอยสะสมหุ้น โดยเป้าหมายของหุ้นที่สะสมเน้ นไปที่ห้ นุ Defensive
หรื อที่ให้ Dividend Yield สูง ซึง่ ในพอร์ ตการลงทุนของฝ่ ายวิจยั มีห้ นุ ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนรวม 75% ของ
พอร์ ตการลงทุนรวม ส่วนที่เหลืออีก 25% เน้ นไปที่ห้ นุ สร้ างการเติบโต ซึง่ ในช่วงเวลานี ้ยังเชื่อมัน่ ว่า CPF
และ TU เป็ นตัวเลือกที่ดี โดยในส่วนของ CPF แม้ จะมีความกังวลเรื่ องไข้ หวัดนกในประเทศจีนเข้ ามา แต่
ฝ่ ายวิจยั เห็นว่าไม่ได้ สร้ างผลกระทบทางลบในเชิงปั จจัยพื ้นฐาน แต่ในทางตรงข้ ามอาจเป็ นผลดี จึงยังคง
นํ ้าหนักไว้ ในพอร์ ตเท่าเดิม

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,496.06
-18.08
53,179

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
256.01
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-500.07
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-1,726.68
นักลงทุนรายย่อย
1,970.75
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ไวรัสโคโรนาจะมีผลต่อTrade deal สหรัฐ-จีน
Fund Flow ยังคงไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง และราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ยงั ปรับฐานลงจากวันก่อนหน้ า โดย
ราคานํ ้ามันดิบ Brent ลดลง 3.83%, Dubai 3.03%, WTI 2.81% และเงินไหลเข้ าไปสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย
(Safe heaven)โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรทัว่ โลก ทําจุดตํ่าสุด อาทิ Bond Yield 10 ปี ของ
สหรัฐล่าสุด ลงมาอยู่ที่ระดับ 1.525% และยังตํ่ากว่า Bond Yield 3 เดือนที่ 1.577% ทําให้ ยงั เกิดภาวะ

ภราดร เตียรณปราโมทย์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636
วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506
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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Inverted Yield Curve หรื อ Bond Yield ระยะสันสู
้ งกว่า Bond Yield ระยะยาว และ Inverted Yield Curve
เกิดขึ ้นต่อเนื่องเป็ นวันที่
โดยรวมสาเหตุที่มําให้ เงินไหลเข้ าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัยดังกล่าว ยังคงมาจากประเด็นการระบาดของไวรัสโค
โรนาที่ยงั แพร่กระจาย ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นเป็ น 20,626 ราย และจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 426
ราย(ดังรูป) ทําให้ ตลาดกังวลเศรษฐกิจโลกปี 2563 ชะลอตัวลงมากกว่าคาด โดยเฉพาะในจีนซึง่ เป็ นหัวเรื อ
ใหญ่ในเอเซีย และเป็ นผู้บริ โภครายใหญ่ของโลก
จํานวนผู้ตดิ เชือ้ และเสียชีวติ จากไวรั สโคโรนา

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

ทังนี
้ ้หากพิจารณาในอดีต (ดังรูป) สมัยปี 4Q2546 ช่วงที่เกิดโรคซาร์ ส จุดกําเนิดเริ่ มจากจีน และเป็ นไวรัสโค
โรนาเหมือนกัน ระยะเวลาของโรครวมทังหมด
้
8 เดือน พบว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจจีน(GDP Growth)
ชะลอลง จากจากจุดสูงสุด 11.6%yoy ในงวด 1Q2547 ลงมาอยูท่ ี่ 8.8% งวด 4Q2547 เช่นเดียวกับไทย
ในช่วงเดียวกัน GDP Growth ขยายตัว 7.9% yoy ลงมาอยู่ที่ 5.6% เมื่อเทียบกับรอบนี ้ ยังไม่ร้ ูแน่ชดั ว่า
ไวรัสจะกินระยะเวลานานแค่ไหน แต่เชื่อว่าเศรษบกิจจีนและไทยมีโอกาสชะลอลงเหมือนในอดีต
่ โรค
ชือ
จุดกําเนิด
จํานวนผู ้เสียชีวต
ิ
้
จํานวนผู ้ติดเชือ
่ วไทย (แสนล ้านบาท)
GDP ภาคท่องเทีย
่ วเทียบ GDP รวม (%)
GDP ภาคท่องเทีย
จํานวนนักท่องเทีย
่ วจีนมาไทยเทียบนักท่องเทีย
่ วรวม (%)

ไวรัสโคโรนาสายพั นธุใ์ หม่ 2019 ไวรัสโคโรนาสายพั นธุใ์ หม่ 2003
โรคซาร์ส (SARS)
n.a.
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน
426
774
20626
8098
7.33
2.14
5.9%
3.3%
28.0%
6.0%
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GDP Growth จีนและไทย ในอดีตช่ วงเกิดโรคซาร์ ส
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อย่างไรก็ตามประเด็นไวรัสโคโรนาอีกทางนึงจะมีผลต่อ Tradewar สหรัฐ-จีน เนื่องจากในช่วงเดือน ก.พ.
2563 จะเป็ นช่วงที่ข้อตกลงการค้ าเฟส 1 ที่สหรัฐกับจีนลงนามเมือ่ เดือน ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา เริ่ มมีผล
บังคับใช้ โดยข้ อตกลงระบุวา่ จีนจะนําเข้ าสินค้ าจากสหรัฐวงเงิน 2 แสนล้ านเหรี ยญ ระหว่างปี 2563-2564
(ดังรูป) อย่างไรก็ตาม จากสถาณการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากจีนเผชิญการระบาดของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้
เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง จึงมีโอกาสที่จีนจะไม่สามารถนําเข้ าสินค้ าได้ ตามที่ระบุในข้ อตกลงการค้ าได้ ซึง่
จะส่งผลให้ ความเสี่ยงของสงครามการค้ ากลับมาอีกครัง้ ได้
เพราะสหรัฐอาจไม่พอใจที่จีนไม่ทําตาม
ข้ อตกลง ทําให้ สหรัฐอาจจะนําเป็ นประเด็นการกีดกันการค้ ากับมากดดันจีนอีกทางหนึง่ อาจจะเป้นประเด็น
กดดันตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปี
สินค้ าที่จนี จะนําเข้ าจากสหรั ฐปี 2563-2564 วงเงิน 2 แสนล้ านเหรี ยญ
ิ ค ้าอุตสาหกรรม
สน
ิ ค ้าพลังงาน
สน
ิ ค ้าบริการ
สน
ิ ค ้าเกษตร
สน
รวม

ปี 2563
32,900
18,500
12,800
12,500
76,700

ปี 2564 %ปี 2563 %ปี 2564
44,800
42.9% 36.3%
33,900
24.1% 27.5%
25,100
16.7% 20.4%
19,500
16.3% 15.8%
123,300
100%
100%

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

ประมูลคลื่น 5G… วันนี้รู้ ใครเข้าประมูลคลื่นความถี่อะไร
วานนี ้เป็ นวันสุดท้ ายของการซื ้อซองประมูลคลื่น 5G ที่กสทช. จะจัดประมูล 16 ก.พ. นี ้ ซึง่ จะประกอบด้ วย
4 คลื่น คือ 700,1800,2600 MHz และ 26 GHz รวม 56 ใบอนุญาต ปรากฎว่า ไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายอื่นๆ
มาซื ้อซองเพิ่มแล้ ว นอกเหนือจาก 5 ราย คือ ADVANC, DTAC, TRUE, TOT และ CAT ที่ซื ้อไปในช่วงก่อน
หน้ านี ้ โดยรวมน่าจะเป็ นเรื่องที่ดีตอ่ อุตสาหกรรมในแง่จํานวนผู้ประกอบการที่ยงั น่ามีน้อยราย คือ มีเอกชน
3 รายเดิมเป็ นรายหลัก ส่วน CAT และ TOT เป็ นรายเล็ก อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ยงั ต้ องติดตามในวันนี ้ ซึง่
เป็ นวันที่ กสทช. เปิ ดรับเอกสารแจ้ งความจํานงร่วมประมูลตังแต่
้ 8:30-16:30 หลังจากนัน้ กสทช. ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 11 ก.พ. 63 และประมูล 16 ก.พ. 63 โดยในวันนี ้จุดสําคัญอยู่ทผี่ ้ รู ่วมประมูลจะต้ อง
แจ้ งความจํานงถึงคลื่นที่ต้องการเข้ าร่วม หากมีการเปิ ดเผยเชื่อว่าน่าจะสามารถบ่งชี ้ทิศทางอุตสาหกรรม
หลังการประมูลได้ ระดับหนึง่
ฝ่ ายวิจยั ยังคงคาดว่า TOT และ CAT จะมุง่ ไปที่คลื่น 700 MHz ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเด่นเรื่ องความครอบคลุม
เพื่อนําไปให้ บริ การสาธารณะตามความต้ องการของรัฐฯ จึงไม่น่ามาข้ องเกี่ยวกับการแข่งขันในส่วนเอกชน
และยังน่าจะเป็ นผู้ประกอบการรายเล็กต่อไป ส่วนเอกชนทัง้ 3 ราย คาดจะร่วมประมูล 2600 MHz และ 26
GHz ที่ใช้ ให้ บริ การ 5G ได้ และราคาตังต้
้ นสมเหตุสมผล โดยในกรณีดงั กล่าวประเมินจะเป็ นกลางต่อ
อุตสาหกรรม เนื่องจากโอกาสที่ความสมดุลคลื่นในมือที่แต่ละรายมีน่าจะคงอยู่ตอ่ จากปั จจุบนั ที่ทกุ รายมี
คลื่นสอดคล้ องกับฐานลูกค้ า (ADVANC : 120 MHz, DTAC : 110 MHz และ TRUE – 110 MHz) ซึง่ หาก
เป็ นไปตามกรณีดงั กล่าว ประเมินจะส่งผลให้ ผลประกอบการกลุม่ สะดุดสันๆใน
้
1-2 ปี ข้างหน้ า จากต้ นทุน
คลื่นที่เข้ ามาใหม่ หากเป็ นไปตามคาด ประเมินจะส่งผลให้ กําไรกลุม่ สะดุดใน 1-2 ปี ข้ างหน้ า จากต้ นทุน
คลื่นใหม่ หากรายได้ หลักยังอยู่ที่ 4G ส่วนกําไรจะฟื น้ ตัวได้ เร็ วกว่านันหรื
้ อไม่ ขึ ้นกับการนําคลื่น 5G ไปหา
รายได้ เป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมทีอ่ าจจะต้ องติดตามวันนี ้ มี 2 ประเด็น
1. ท่าทีของ DTAC ซึง่ หากไม่เข้ าร่วมประมูล แม้ อาจเป็ นบวกต่อ ADVANC และ TRUE ในระยะสัน้
จากโอกาสแย่งลูกค้ า แต่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่ องที่ดีตอ่ อุตสาหกรรมในระยะกลาง-ยาว เนื่องจากอาจ
นํามาสูก่ ารแข่งขันด้ านราคาดังเช่นช่วงปี 2559-61 ซึง่ DTAC ขาดแคลนคลื่น 4G และอาจจะ
นํามาสูค่ วามเสี่ยงการปรับลดสมมติฐานรายได้ ของกลุม่ ได้
2. การพลิกไปเข้ าร่วมประมูล 2600 MHz ของ CAT และ TOT หากร่วมประมูลจะถือเป็ นความเสี่ยง
ต่อราคาประมูลที่อาจจะสูงกว่าที่ฝ่ายวิจยั ประเมินใกล้ เคียงราคาตังต้
้ น และยิ่งทําให้ Downside
จากต้ นทุนคลื่นใหม่สงู ขึ ้น และหาก CAT และ TOT ประมูลคลื่น 2600 MHz จนไม่เพียงพอ
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สําหรับเอกชน 3 ราย อาจนํามาสูส่ ภาวะอุตสาหกรรมที่จะเสียสมดุลปริ มาณคลื่นความถี่ที่มี และ
นํามาสูก่ ารแข่งขันเพิ่มขึ ้นได้
โดยรวมแล้ ว เนื่องจากยังต้ องติดตามพัฒนาการประมูล 5G ต่อ จึงยังให้ ลงทุน เท่าตลาด ฝ่ ายวิจยั ยังชื่น
ชอบ ADVANC(FV@B270) มากสุด โดยเชื่อผู้ที่ได้ ประโยชน์จากการประมูลมากสุดด้ วย จากโอกาสได้ ปิด
ข้ อเสียเปรี ยบในยุค 3G 4G ที่ขาดแคลนคลื่น และต้ องมีต้นทุนรักษาลูกค้ าจากการให้ บริ การหลังรายอื่น
นอกจากนี ้ ยังถือเป็ นรายที่มนั่ คงมีฐานกําไรสูง พร้ อมรองรับภาระต้ นทุนคลื่นได้ ดีสดุ

ช่วงนี้เงินทุนหลบเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นหลัก...แต่มุมกลับ Valuation ตลาดหุ้นเริ่มถูก
หลากหลายปั จจัยลบรอบด้ าน ส่งผลให้ มีการเคลื่อนย้ ายเงินลงทุนไปสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ ้น จนทําให้
Bond Yield สหรัฐ มีความผิดปกติ คือ เกิด Inverted Yield Curve ระหว่างพัธบัตรอายุ 3 เดือน ที่สงู กว่า 10
ปี มาแล้ ว 2 วัน
หากกลับมาพิจารณาตลาดหุ้นไทยพบว่า Fund Flow ทังจากต่
้
างชาติและสถาบันฯ ยังไหลออกจากตลาด
หุ้นต่อเนื่อง ด้ วยมูลค่าขายสุทธิกว่า 1.7 หมื่นล้ านบาท และ 1.4 หมื่นล้ านบาท ตามลําดับ โดยเม็ดเงินลงทุน
บางส่วนได้ ไหลเข้ ามาในตลาดตราสารหนี ้ จนทําให้ Bond Yield ไทย 10 ปี ทําจุดตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์
ล่าสุดอยู่ที่ 1.274% รวมถึง Bond Yield ของช่วงอายุตา่ งๆที่ตํ่ากว่า 5 ปี อยู่ในระดับตํ่ากว่าดอกเบี ้ย
นโยบายที่ 1.25% ทังสิ
้ ้น

การเปลี่ยนแปลง Yield Curve ในพันธบัตรไทยแต่ ละช่ วงอายุ
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ประเด็น Bond Yield ไทยทีอ่ ยู่ในระดับตํา่ กว่ าปกติ ตีความได้ 2 มุม คือ
มุมแรก นักลงทุนยังกังวลกับปั จจัยแวดล้ อมรอบด้ านที่อาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยง ทําให้ มีการย้ ายเงิน
ลงทุนมาพักในสินทรั พย์ ปลอดภัยมากกว่ าปกติ รวมถึงแสดงให้ เห็นว่ านักลงทุนมีความคาดหวังที่
ทางกนง.จะมีโอกาสลดดอกเบี้ยมากขึน้ ต่ อจากนี้
มุมทีส่ อง แต่ในอีกมุมหนึง่ ตลาดหุ้นไทยน่าจะสะท้ อนปั จจัยลบต่างๆไปในระดับหนึง่ แล้ ว หลังจากทีป่ รับ
ฐานลงมาเกิน 100 จุด ภายในระยะเวลา 11 วันทําการเท่านัน้ ซึง่ ถ้ าหากพิจารณา Valuation ของตลาดฯ
ภายใต้ EPS ปี 2563 ที่ระดับ 92.62 บาทต่อหุ้น (ได้ ปรับลดกําไร 10 บริ ษัท ที่ได้ นําเสนอในบทวิเคราะห์
Market Talk ในวานนี ้ ) ส่งผลให้ Market Earning Yield Gap ล่ าสุดอยู่ทร่ี ะดับ 5.10% ถือเป็ นระดับที่สงู
กว่าปกติแล้ ว(ค่าเฉลี่ย 4.28%) และยังมีโอกาสกว้ างขึน้ อีก หากทาง กนง. พิจารณาลดดอกเบีย้ ใน
วันที่ 5 ก.พ. 2563 ดังนั้นยามทีต่ ลาดหุ้นปรั บฐานแรงจน Valuation เริ่มน่ าสนใจ ถือเป็ นโอกาสทีด่ ี
ในการเข้ าสะสมหุ้นพืน้ ฐานแข็งแกร่ ง เพือ่ หวังผลในระยะกลางถึงยาว
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Market Earning Yield Gap
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กลุ่มค้าปลีก ตกหลุมอากาศชั่วขณะ
วานนี ้กลุม่ ค้ าปลีก(COMM) ปรับตัวลงแรงกว่า 3% และกดดัน SET Index กว่า 5 จุด เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั
เป็ นช่วงเวลาเตรียมเงินของนักลงทุนสถาบันฯ ทังในและต่
้
างประเทศในการซื ้อหุ้น Big IPO อย่าง CRC
มูลค่าสูงได้ ถึง 3.14 หมื่นล้ านบาท จากการจองซื ้อหุ้น CRC ผ่าน Cornerstone จํานวน 561 ล้ านหุ้น (มูลค่า
2.2 – 2.4 หมื่นล้ านบาท) และจํานวนที่เหลืออีกราว 112 – 172 ล้ านหุ้น (มูลค่า 4.5 – 7.4 พันล้ านบาท) โดย
มีระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น CRC วันที่ 6,7 และ 11 ก.พ. 2563 ดังนันขั
้ นตอนปกติ
้
จะต้ องใช้ ระยะเวลา T+2
ในการเตรี ยมเงินลงทุน คือ ต้ องขายหุ้นตัวอื่นๆ 2 วันก่อนวันจองซื ้อ จึงจะนําเงินไปจองซื ้อ CRC ได้
ปกติแล้ วการปรับพอร์ ตลําดับแรกๆ นักลงทุนจะเลือกขายหุ้นในกลุม่ เดียวกันก่อนเพื่อทีจ่ ะรักษาสัดส่วนหุ้น
้ วง 1 สัปดาห์ก่อนการจองซื ้อ CRC หุ้นกลุม่ ค้ าปลีกจะผัน
ในกลุม่ ให้ ใกล้ เคียงสัดส่วนเดิมมากที่สดุ ดังนันช่
ผวนมาก ซึง่ สอดคล้ องกับตอน AWC ที่ช่วงเวลาเดียวกัน หุ้นกลุม่ อสังหาฯ ปรับตัวลงแรงกว่า 2.5% นําโดย
LH ปรับตัวลง 4.7% ตามด้ วย LPN 4.2% แต่หลังจากนัน้ ราคาหุ้นบริ ษัท ก็เริ่ มฟื น้ ตัวและเข้ าสูภ่ าวะปกติ
แต่หลังจาก CRC เข้ ามาซื ้อขายในตลาดช่วงเดือนปลาย ก.พ. 2563 3 วัน มีโอกาสเข้ าดัชนี SET50 ทันที จึง
ทําให้ ห้ นุ ขนาดใหญ่ยงั คงถูกกดดันเล้ กน้ อย จากการปรับพอร์ ตของกองทุนประเภท Index Fund ที่ลงทุนล้ อ
ตามดัชนี SET50
Timeline ผลกระทบ ก่ อนและหลัง CRC เข้ าซือ้ ขายในตลาดฯ

ทีม่ า: SET, ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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สรุ ปคือ ปั จจุบันประเด็นเรื่องการปรั บดัชนีได้ รับความสนใจมากขึน้ ส่ งผลดีต่อหุ้น Big IPO อย่ าง
CRC ทีไ่ ด้ เข้ าคํานวณในดัชนี SET50, SET100 ระหว่ างรอบคํานวณ อย่ างไรก็ตามตอนนี้ยังอยู่
ในช่ วงทีก่ องทุนเตรี ยมเงินลงทุนในหุ้น CRC จึงกดดันหุ้นกลุ่มค้ าปลีกระยะสั้น แต่ ด้วย Valuation
ทีไ่ ม่ เปลี่ยน หากราคาหุ้นพืน้ ฐานแกร่ งย่ อตัวลง ถือจังหวะทีด่ ใี นการเข้ าสะสมหุ้น เพื่อลงทุนใน
ระยะกลางถึงยาว ยังคงชอบ CPALL(FV @ 100.00) และ ILM(FV @ 21.00)

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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