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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

SET Index ปรับลดลงมาต่ํากว่า 1500 จุดตามคาด ซึ่งเชื่อว่าน่าจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ 1500
จุดไปอีกระยะหนึ่ง แต่ Downside แคบลง ทั้งนี้เป็นเพราะยังปัจจัยกดดันเดิมๆ เฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณ์ COVID-19 ยังคงมีอิทธิพลอยู่ วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วนหุ้น Top Picks เลือก CPF
(FV@B 40) และ PTTEP (FV@B 170) โดย CPF ประกาศงบออกมาเช้านี้ พบว่ากําไรจากการดําเนินงาน
ปกติดีกว่าคาด แต่มีการบันทึกรายการพิเศษ ทําให้ตัวเลขกําไรสุทธิไม่ดีเท่าที่ควร
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวลงตลอดวันอย่างต่อเนื่องเป็ นวันที่ 3 จากที่ภาพรวมเศรษฐกิจที่สง่
สัญญาณชะลอตัวชัดเจนจน ส่งผลต่อประมาณการกําไร ปี 2563 ของตลาดหุ้นไทยที่มีโอกาสติดลบเมื่อ
เทียบกับปี ที่ผ่านมา จนทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวที่ระดับ 1491.24 จุด ลดลง 14.30 จุด หรื อ -0.95% โดยมี
มูลค่าการซื ้อขาย 7.55 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ทีก่ ดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ขนส่ง ได้ แก่ AOT(-4.80%)
BEM(-2.73%) BTS(-2.33%) กลุม่ ธ.พ.เช่น SCB(-4.63%) KBANK(-3.60%) BBL(--0.36%) และกลุม่ ค้ า
ปลีกอย่าง CPALL(-1.40%) CRC(-0.60%) BEAUTY(-4.62%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น ADVANC(1.90%) SCC(-1.66%) และ MINT(-3.82%) เป็ นต้ น
เริ่ มมีมมุ มองเชิงบวกขึ ้นเล็กน้ อยสําหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากตัวเลขจํานวนผู้
ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในประเทศจีน จํานวนผู้รักษาหายและออกจาก
โรงพยาบาลได้ สงู กว่า จํานวนผู้ติดเชื ้อใหม่ เป็ นครัง้ แรก อย่างไรก็ตามมีจดุ ที่กงั วลเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชื ้อ
นอกประเทศจีนทีย่ งั คงเพิ่มขึ ้นเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้ ทําให้ ตลาดการเงินยังคงเห็นการเคลื่อนย้ ายเม็ด
เงินลงทุนเข้ าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย ทําให้ Bond Yield ปรับลดลง และราคาทองคําปรับตัวสูงขึ ้น สําหรับ
สถานการณ์ในประเทศวันนี ้ให้ ความสนใจที่การเมือง โดยบ่ายวันนี ้ ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคําวินิจฉัยในคํา
ร้ อง ขอให้ พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ในกรณีเงินกู้ยืม ขณะทีทในช่วงต้ นสัปดาห์หน้ า จะเริ่ มต้ นการ
อภิปรายไม่ไว้ วางใจรัฐมนตรี 6 ท่าน สภานการณ์ดงั กล่าวน่าจะทําให้ อณ
ุ หภูมิทางการเมืองร้ อนแรงยิ่งขึ ้น
แต่ยงั ไม่ถึงระดับที่จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อย่างมีนยั สําคัญ ดังนันนํ
้ ้าหนักของ
ผลกระทบเรื่ องการเมือง ต่อ SET Index จึงยังไม่น่าจะมีมากนัก แต่การเมืองก็ยงั เป็ นเรื่ องที่นกั ลงทุนต้ อง
ติดตามต่อเนื่อง ส่วนประเด็นในเรี่ องเศรษฐกิจไทย ถูกคาดหมายว่าน่าจเห็นการนําเสนอ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ชุดใหญ่ ที่เน้ นไปในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเข้ าสูก่ ารพิจารณาของ ครม. ในช่วงสัปดาห์หน้ า
ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะอย่างยิ่งงบจ่ายลงทุน คาดว่าน่าจะเห็นเม็ดเงินออกมาในช่วงเดือน
เม.ย.2563 จากสถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าวข้ างต้ น ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่า SET Index ยังน่าจะเคลื่อนไหว
อยู่ตํ่ากว่าแนวต้ านบริ เวณ 1500 จุดต่อไปอีกระยะหนึง่ แต่ Dowmside จะเริ่ มจํากัดลง กลยุทธ์การลงทุนใน
วันนี ้ ไม่มีการปรับพอร์ ตจําลอง ส่วนหุ้น Top Picks ยังคงเป็ น PTTEP และ CPF โดยในส่วนของ CPF เพิ่งมี
การประกาศงบการเงินออกมาเช้ านี ้พบว่า กําไรจากการดําเนินงานปกติดีกว่าคาด แต่เนื่องจากมีการบันทึก
รายการพิเศษ ทําให้ ฐานกําไรสุทธิออกมาตํ่ากว่าคาด
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เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
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นักลงทุนต่างชาติ
-2,396.77
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
3,498.15
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-2,717.40
นักลงทุนรายย่อย
1,616.02
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ผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นน้อยลง เป็นสัญญาณ +
สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นเป็ น 76,221 ราย เพิ่มขึ ้น 0.6%
ขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 2,247 ราย หรื อเพิ่มราว 5.7% แม้ วา่ จํานวนผู้ติดเชื ้อจะมีแนวโน้ มขยายตัว
ในอัตราที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะจํานวนผู้ติดเชื ้อในจีน แต่กลับพบว่าจํานวนผู้ติดเชื ้อนอก
ประเทศจีนกลับเพิ่มขึ ้นในอัตราสูงกว่า โดยเฉพาะเกาหลีใต้ และญี่ปน(ดั
ุ่ งตาราง) ประกอบกับสอดคล้ อง
กับมุมมองของผู้อํานวยการ WHO ที่ระบุวา่ แม้ จํานวนผู้ติดเชื ้อนอกจีนจะยังมีจํานวนไม่มาก (เทียบกับผู้
ติดเชื ้อในจีน) แต่ความเสี่ยงที่จะเพิม่ ขึ ้นมีอยู่ตลอดเวลา ขณะที่ไทย กระทรวงสาธารณสุขเตรี ยมประกาศให้
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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
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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ไวรัส COVID-19 เป็ นโรคติดต่ออันตราย (คาดประมาณช่วงต้ นสัปดาห์หน้ า) ซึง่ หากประกาศจริ ง จะส่งให้ มี
กฎหมายให้ อํานาจกับเจ้ าหน้ าที่ควบคุมโรคติดต่อมากขึ ้น
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ทีม่ า: www.worldometers

ความกังวลไวรั ส COVID-19 ทีม่ อี ยู่ข้างต้ น ส่ งผลให้ Fund Flow ยังไหลออกจากสินทรั พย์ เสี่ยง และ
เข้ าไปในสินทรั พย์ ปลอดภัย (Safe haven) สะท้ อนจากตลาดหุ้นโลกวานนี้ลดลง เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐ
ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.44%, ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.4% และดัชนี NASDAQ ลดลง 0.7% จากความ
กังวลไวรัส COVID-19 และความกังวลต่อเศรษฐกิจจีน เพราะไวรัส COVID-19 อาจทําให้ เศรษฐกิจจีน
ชะลอตัว และส่งผลให้ ความสามารถในการชําระหนี ้ของจีนลดลงได้ ขณะที่ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นต่อ เช่นราคาทองคําเพิ่มขึ ้น 2.43% แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี
ราคานํ ้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อ (ราคานํ ้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ ้น 1.11%, Brent เพิ่มขึ ้น 0.32% และ Dubai
เพิ่มขึ ้น 0.2%) เนื่องจากวานนี ้ EIA รายงานสต็อคนํ ้ามันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ ้น 4.14 แสนบาร์ เรล น้ อยกว่าที่
ตลาดคาดเพิ่มขึ ้น 2.5 ล้ านบาร์ เรล และความคาดหวังการประชุม OPEC วันที่ 5-6 มี.ค. 2563 จะมีการตัด
ลดกําลังการผลิตเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ ภายหลังคณะกรรมการด้ านเทคนิคของ OPEC เสนอให้ OPEC ตัดลด
กําลังการผลิตเพิม่ อีก 6 แสนบาร์ เรล/วัน เชื่อว่าปั จจัยดังกล่าวจะเป็ น Sentiment ต่อราคานํ ้ามัน และหุ้น
นํ ้ามัน เช่น PTT(FV@B 56.00) และ PTTEP(FV@B 170.0)

ท่องเที่ยวชะลอ ยอดส่งออกรถ ต่ําสุดในรอบ 7 ปี หนุนรัฐเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่
เศรษฐกิจไทยปี 2563 ที่เห็นสัญญาณชะลอตัวชัดเจน โดยมีหลายปั จจัยรุมเร้ าทุกภาคส่วน ทังภาคส่
้
งออกที่
กระทบจาก Trade warสหรัฐ-จีน ที่ยงั มีอยู่ 4 รอบ ฯลฯ และถูกซํ ้าเติมจากไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาด
ดังกล่าว และยังมีงบประมาณปี 2563 ที่เบิกจ่ายล่าช้ าไปอย่างน้ อย 6 เดือน และภัยแล้ งหนักสุดในรอบ 40
ปี ทําให้ เห็นการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทยยังส่งสัญญาณชะลอตัว ล่าสุดวานนี ้ ยอดส่งออกรถยนต์
ตํ่าสุดในรอบ 7 ปี
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวเร่งให้ รัฐบาลออกมาตรการเพื่อกระตุ้น โดยวานนี ้โครงการตลาดทุนพบภาครัฐครัง้ ที่
1/2563 รัฐมนตรี คลัง ดร.อุตตม สาวนายน เน้ นยํ ้าว่ารัฐบาลเตรี ยมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่รอ
เป็ นที่เรี ยบร้ อย เหลือเพียงงบประมาณฯปี 63 วงเงิน 3.2 ล้ านล้ านบาท ซึง่ คาดว่าเริ่ มเบิกจ่ายได้ ในช่วง
เม.ย.63 โดยประเด็นสําคัญคือ
 งบประมาณปี 2563 โดยตังเป
้ ้ าจะเบิกจ่าย(งบรายจ่ายประจําและงบจ่ายลงทุน) ราว 80%ของ
วงเงินรวมก่อนจบปี งบประมาณ 30 ก.ย.63 (รัฐบาลเชื่อว่าการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา อาทิ
เงินเดือนข้ าราชการ จะเบิกจ่ายได้ ตามเป้า (สมมติฐานการเบิกจ่ายรัฐ ASPS คาด 2.5% คาด
เป็ นไปได้ ) ขณะทีก่ ารเบิกจ่ ายงบลงทุนราว 6.4 แสนล้ านบาท รั ฐบาลคาดว่ าก่ อนสิน้ มิ.ย.
จะมีการเบิกจ่ ายงบลงทุนราว 4 แสนล้ านบาท ราว 62.5%ของวงเงิน หลักๆ คือ 1.)โครงการ
ที่ผ่านร่าง TOR เปิ ดประมูล และลงนามในสัญญาแล้ ว วงเงินรวม 3.5 แสนล้ านบาท และ 2 )
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โครงการที่ผ่านร่าง TOR เปิ ดประมูล แต่รอลงนามสัญญา วงเงินรวม 9.6 หมื่นล้ านบาท ส่วน
โครงการที่รอทํา TOR คาดใช้ เวลา 40-45 วัน และรอเปิ ดประมูล วงเงินรวม 2.4 แสนล้ านบาท
 มาตรการกระตุ้นภาคท่องเที่ยว (คาดจะออกมาในช่วง ปลายเดือน ก.พ.นี ้) หลักๆ มุง่ เน้ นไปที่
ผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบ ผ่านลักษณะการเยียวยา ,การลดต้ นทุน และหาแนวทางเพิ่ม
รายได้ โดย ASPS ประเมินว่าจะช่วยภาพรวมเศรษฐกิจได้ บางส่วน
 นโยบายการเงิน กระทรวงการคลังมีมมุ มองว่า ช่องว่างในการดําเนินนโยบายดอกเบี ้ยยังมีจาก
ปั จจุบนั อยู่ที่ 1% สอดคล้ องกับมุมมอง ธปท. ทังถ้
้ อนแถลงของผู้วา่ ธปท. และ จากถ้ อยแถลง
ในรายงานการประชุม กนง. วันที่ 5 ก.พ. 2563 กนง. ได้ เน้ นว่า “พร้อมใช้เครื ่องมือเชิ งนโยบาย
อย่างเหมาะสม” ซึง่ สามารถพิจารณาได้ วา่ เป็ นการส่งสัญญาณว่าโอกาสในการลดดอกเบี ้ยใน
อนาคตยังมีอยู่ โดย ASPSคาดปี นี ้มีโอกาสที่ กนง.จะปรับลดดอกเบี ้ยได้ อีกอย่างน้ อย 1 ครัง้ ๆ
ละ 0.25% ในการประชุมที่เหลืออีก 7 ครัง้
โดยรวมภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่มีโอกาสปรับลงได้ ทําให้ เงินบาทยังมีทิศทาง
อ่อนค่า ล่าสุดอยุท่ ี่ 31.4 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่ามากสุดตังแต่
้ ต้นปี ยังเป็ นปั จจัยกดดัน Fund Flow ให้ ไหล
ออก

ประเด็นการเมืองช่วงนี้ติดตาม 2 เรื่องหลัก แต่น้ําหนักต่อ SET Index ไม่มาก
ช่วงบ่ายวันนี ้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้ า มีประเด็นทางการเมืองที่นกั ลงทุนต้ องติดตามอยู่ 2 เรื่ องได้ แก่
1. ผลการวินิจฉัยคําร้ อง ขอให้ ยบุ พรรค อนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญน่าจะอ่านคําวินิจฉัย
ในช่วงบ่ายวันนี ้ (21 ก.พ.2563) ซึง่ ต้ องติดตามใน 2 ส่วน คือคําวินิจฉัยให้ ยบุ หรื อ ไม่ยบุ พรรค
และ คําวินิจฉัยเกียวกับตัวกรรมการบริ หารพรรค ว่าจะมีการตัดสิทธิ์ทางการเมือง หรื อไม่ ทังนี
้ ้
ประเด็นเรื่ องคําวินิจฉัยวันนี ้
ส่วนหนึง่ มองว่าอาจเป็ นตัวกําหนดทิศท่ างการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในอนาคตว่าจะไปในทิศทางใด หรื อจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาหรื อไม่
2. การอภิปรายไม่ไว้ วางใจ รัฐมนตรี จํานวน 6 ท่าน ตามกําหนดการจะเกิดขึ ้นในสัปดาห์หน้ า ช่วง
25 – 27 ก.พ.2563 และน่าจะลงมติในวันที่ 28 ก.พ.2563 ในประเด็นนี ้เบื ้องต้ นคาดว่าไม่น่าจะ
นําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมีนยั สําคัญ แม้ ปัจจุบนั คะแนนเสียงสนับสนุนในฝั่ ง
รัฐบาล จะมากกว่าฝ่ ายค้ านไม่มาก อีกทังยั
้ งอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับ ผลการวินิจฉัยเรื่ องการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันนี ้ เพราะหากศาลรัฐธรรมนูญ สัง่ ให้ ยบุ พรรค ก็อาจทําให้ คะแนนเสียง
บางส่วนของพรรคฝ่ ายค้ านลดลงไปได้
โดยภาพรวมของสถานการณ์การเมืองปั จจุบนั ถือว่ามีความร้ อนแรงมากขึ ้นตามลําดับ แต่ก็ยงั ไม่อยูใ่ น
ระดับที่จะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมีนยั สําคัญในระยะสัน้ ดังนัน้ จึงไม่น่าจะมีผลกระทบ
ต่อ Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นมากนัก อย่างไรก็ตามนักลงทุนก็ควรติดตามพัฒนาการของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

เงินบาทอ่อนค่า + การระบาดของไวรัส COVID-19 กดดัน Fund flow อย่างมีนัยฯ
ประเด็นการระบาดของไวรัส COVID-19 (โคโรนา) แม้ มีแนวโน้ มผ่อนคลายมากขึ ้น แต่ถือเป็ นประเด็นที่
ยืดเยื ้อและกดดันเศรษฐกิจทัว่ โลกมาสักระยะหนึง่ โดยทางสหรัฐฯ (Fedwatch) ประกาศว่ามีโอกาสลด
ดอกเบี ้ยนโยบายลงในช่วงกลางปี นี ้ (มิ.ย.63) จึงทําให้ เม็ดเงินไหลเข้ าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
อาทิ ราคาทองคํา(Gold Spot) อยูท่ ี่ระดับ 1620.20 จุด (สูงสุดในรอบ 7 ปี ) และ Bond Yield อยู่ในระดับตํ่า
เช่นเดียวกับ Bond Yield 1 ปี ของไทยอยู่ที่ระดับ 0.95% (ตํ่ากว่าดอกเบี ้ยนโยบาย)
ขณะที่ Fund flow ของต่างชาติทไี่ หลออกจากตลาดหุ้นในภูมิภาคสูงถึง 2655 ล้ านเหรี ยญ(ytd) โดยเป็ น
การขายสุทธิทกุ ประเทศ เริ่ มจากไต้ หวันถูกขายสุทธิกว่า 1200 ล้ านเหรียญ เกาหลีใต้ 326 ล้ านเหรี ยญ ตาม
ด้ วยฟิ ลิปปิ นส์ 14 ล้ านเหรี ยญ อินโดนีเซีย 14 ล้ านเหรี ยญ และไทยทีย่ งั คงขายสุทธิตอ่ เนื่องเป็ นปี ที่ 3 กว่า
970 ล้ านเหรี ยญ หรื อ 3 หมื่นล้ านบาท อีกทังการลดอั
้
ตราดอกเบี ้ยนโยบายและโรคระบาด COVID-19 ที่
กล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ คา่ เงินบาทอ่อนค่ากว่า 5%(ytd) โดยปกติแล้ วเวลาค่าเงินบาทอ่อนมักเป็ นอุปสรรค
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กับ Fund flow อย่างมีนยั ฯ ดังนั้นฝ่ ายวิจัยฯเชื่อว่ า Fund Flow ยังมีโอกาสชะลอการไหลเข้ าตลาดหุ้น
ไทย ตราบทีป่ ระเด็น COVID-19 ยังมีอยู่ บวกกับค่ าเงินบาททีเ่ พิง่ ทะลุแนวต้ านสําคัญทีร่ ะดับ
31.50 บาท/เหรียญ คาดกดดันให้ SET Index ขึน้ ได้ ยาก
มูลค่ าซือ้ ขายสุทธิของนักลงทุนต่ างชาติในตลาดหุ้นภูมภิ าค

วันที่

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้
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ทีม่ า : Bloomberg, ฝ่ ายวิ จยั ASPS

Fund Flow ยังไม่เข้า ตลาดเป็นลักษณะ Sector Rotation หมุนเข้าหุ้นถูกพื้นฐานแกร่ง
ในสัปดาห์นี ้ ( 17 – 20 ก.พ. 63) ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงทุกวันถึง 35 จุด หรื อ 2.3% โดยเฉพาะหุ้นหุ้น
กลุม่ non-oil และกลุม่ การเงิน ถูกขายออกมาแรง ดังนันฝ่
้ ายวิจยั จึงทําการแจกแจงผลตอบแทนป็ นราย
Sector ให้ เห็น พร้ อมกับแบ่งแยกผลตอบแทนกลุม่ Energy เป็ น กลุม่ นํ ้ามัน และกลุม่ พลังงานอื่นๆที่ไม่ใช่
นํ ้ามันออกจากกัน
ผลตอบแทนรายกลุ่ม พร้ อมกับแยกกลุ่ม Oil กับ Non Oil ในสัปดาห์ นี ้
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ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

พบว่า ในสัปดาห์นี ้ หุ้นนํ ้ามันปรับตัวขึ ้นได้ ร้อนแรงสุดกว่า 2.5% เช่น PTT เพิ่มขึ ้น4.0% PTTEP 1.6% (โดย
ฝ่ ายวิจยั เลือกหุ้นกลุม่ นี ้เป็ น Top Pick ตลอดในสัปดาห์นี ้) ตรงข้ ามกับกลุม่ Non- Oil ลดลงแรงถึง -2.9%
จาก BPP ลดลง -6.4%, EA -5.6%, BGRIM -5.0%, GULF -4.3% โดยล่าสุดหุ้นในกลุม่ Energy มีสดั ส่วน
หุ้นนํ ้ามัน และพลังงานอื่นๆ ใกล้ เคียงกัน อีกกลุม่ นึงที่ถกู ขายทํากําไรแรงในช่วงนี ้คือ กลุม่ การเงินลดลงถึง
6.4% มาจาก BEM -15.4% JMT -12.4% และ MTC -11.0% เป็ นต้ น
ดังนันสภาพวะตลาดที
้
่ยงั ขาดเม็ดเงินใหม่เข้ ามาหนุน เน้ นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื ้นฐานแข็งแกร่งราคาไม่
แพง มีโอกาสจะถูกขายทํากําไรยาก พร้ อมกับมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว Top Pick วันนี ้เลือก PTTEP ได้ แรง
หนุนจากราคานํ ้ามันฟื น้ ตัวต่อเนื่อง และ CPF กําไรปกติงวด 4Q62 ยังเติบโตเด่นกว่า 150%yoy
28.6%qoq และยังได้ แรงหนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่ากว่า 5%ytd (สูงสุดในปี นี ้)
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