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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฝ่ายวิจัยได้ศึกษาภาวะการเกิด Recession ในระบบเศรษฐกิจไทยนับจากปี 2540 เป็นต้นมา พบว่า
เกิดขึ้น 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งพบว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลง ขณะที่ SET Index ก็มีการปรับ
ฐานลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราเคลื่อนผ่าน Recession ออกมา โอกาสการทํากําไรใน SET Index
ก็เปิดกว้างเช่นกัน ช่วงเวลานี้จึงเหมาะสําหรับเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีเข้าพอร์ตเพื่อการลงทุนระยะยาว
Top Picks CPF (FV@B 40), CPALL (FV@B 91) และ MCS (FV@B 14.20)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงในช่วงเช้ า แต่แกว่งตัวขึ ้นในตอนบ่าย จากกระแสข่าวว่า จีนสามารถผลิต
วัคซีนรักษา COVID-19 ได้ จึงทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1439.10 จุด เพิ่มขึ ้น 3.54 จุด
หรื อ +0.25% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 8.09 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ปิ โตรเคมี
ได้ แก่ PTTGC(+2.67%) GGC(+0.89%) กลุม่ การเงินเช่น BAM(+3.64%) KTC(+4.40%) MTC(+5.49%)
และกลุม่ ค้ าปลีกอย่าง CRC(+2.05%) CPALL(+0.73%) BJC(+2.07%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น
EA(+2.73%) KCE(+2.04%) และ TU(+2.58%) เป็ นต้ น
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีหลายแรงกดดัน ไม่วา่ จะเป็ นการแพร่ระบาดของ COVID-19 , Trade War ที่ยงั มี
อิทธิพลต่อภาคการส่งออก, การเบิกจ่ายงบประมาณที่ลา่ ช้ าไปจนถึงเดือน เม.ย. , ภัยแล้ ง ตลอดจนความ
เชื่อมัน่ ของทังผู
้ ้ บริ โภค และผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในระดับตํ่า เชื่อว่าน่าจะมีผลทําให้ เกิดภาวะที่ GDP หดตัว
QoQ ในงวด 1Q63 ได้ ซึง่ ภาวะดังกล่าวยังมีความเสี่ยงที่อาจนําไปสูภ่ าวะถดถอย (Recession) หากมูลค่า
GDP ในงวด 2Q63 ลดลงจาก 1Q63 ต่อเนื่อง ฝ่ ายวิจยั ได้ ศกึ ษาภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ ้นในประเทศ
ไทย ย้ อนหลัง 3 ครัง้ คือ ครัง้ แรกในช่วงวิกฤติต้มยํากุ้งปี 2540 ครัง้ ที่ 2 ช่วง 4Q51-1Q52 และ ครัง้ ที่ 3
ในช่วง 1Q56-2Q56 พบว่า ทุกครัง้ ก่อนที่จะเกิด Recession พบว่า จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายทุกครัง้ และ ทุกครัง้ ที่เกิด Recession พบว่า SET Index ก็มกั จะปรับฐานลงมาทุกครัง้ เช่นกัน แต่
อย่างไรก็ตาม ทุกครัง้ เมื่อเศรษฐกิจเคลื่อนผ่าน Recession ออกไป ก็พบว่าเป็ นโอกาสที่นกั ลงทุนจะ
สามารถทํากําไรได้ อย่างมีนยั สําคัญทุกครัง้ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั เศรษฐกิจไทย ยังไม่เข้ าสูภ่ าวะ
Recession และเชื่อว่าน่าจะเห็นการระดมทังมาตรการทางการเงิ
้
น และการคลัง ที่จะยับยังการเกิ
้
ด
Recession แต่ในอีกทางหนึง่ พบว่า SET Index ได้ ปรับลดลงไปมากพอสมควรแล้ ว จนปั จจุบนั Market
Earning Yield Gap ขยายขึ ้นไปสูงกว่า 5% เท่ากับช่วงที่เกิด Recession รอบล่าสุดในปี 2556 ทําให้ ฝ่าย
วิจยั ยังคงเห็นว่า ที่ระดับราคาหุ้นปั จจุบนั เป็ นระดับที่เหมาะสมสําหรับการคัดกรองหุ้นปั จจัยพื ้นฐานดีเข้ า
พอร์ ต โดยคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว ซึง่ ตัวเลือกในพอร์ ตการลงทุนจําลองของฝายวิจยั ก็
น่าจะตอบโจทย์ดงั กล่าวได้ ดี ดังนัน้ จึงยังให้ คงสถานะพอร์ ตการลงทุนไว้ ตามเดิม สําหรับวันนี ้หุ้น Top Pick
เลือก CPF, CPALL และ MCS ตามเดิม

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
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80,966

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,256.96
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-2,447.20
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
3,279.23
นักลงทุนรายย่อย
424.93
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COVID -19 ยังเป็นปัจจัยกดดันเงินไหลออกจากสินทรัพย์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (โคโรนา) ลุกลามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นเป็ น
80,429 ราย หรื อเพิ่มขึ ้น 0.43% และจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 2,712 ราย หรื อเพิ่มราว 0.48% และหลาย
ประเทศยังมีจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นในอัตราสูง เช่นเกาหลีใต้ , อิตาลี และญี่ปนุ่ มีจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้น
9.4%, 41% และ 1.3% ตามลําดับ รวมถึงพบผู้ติดเชื ้อในประเทศแถบยุโรปมากขึ ้น ได้ แก่ ออสเตรี ย,
โครเอเชีย และสวิตเซอร์ แลนด์ ซึง่ เป็ นประเทศที่มีพรมแดนใกล้ กบั อิตาลี
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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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สถานการณ์การระบาดดังกล่าวสร้ างความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวลง กดดันให้ Fund Flow ยัง
ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง และเข้ าไปสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) อย่างต่อเนื่อง โดยราคาสินทรัพย์
เสี่ยงปรับลดลง เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานอีกครัง้ วานนี ้ กล่าวคือ ดัชนี Dow Jones ลดลง 3.15%, ดัชนี
S&P 500 Index ลดลง 3.03% และดัชนี NASDAQ ลดลง 2.7% รวมถึงราคานํ ้ามันดิบที่ปรับฐานเช่นกัน
(ราคานํ ้ามันดิบ WTI ลดลง 2.97%, Brent ลดลง 2.4% และ Dubai ลดลง 2.7%) สวนทางกับราคาสินทรัพย์
ปลอดภัยมีแนวโน้ มปรับขึ ้นต่อ สะท้ อนจาก Bond Yield ของสหรัฐปรับลดลงต่อเนื่อง อาทิเช่น Bond Yield
30 ปี ของสหรัฐลดลง 4 bps เหลือ 1.80% แตะระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ และ Bond Yield 10 ปี ฟื น้
ลดลง 5 bps เหลือ 1.33% ขณะที่ Bond Yield 3 เดือนทรงตัวที่ 1.53% ส่งผลให้ ภาวะ Inverted Yield
Curve (Bond Yield ระยะสันสู
้ งกว่า Bond Yield ระยะยาว) ยังคงอยู่ตอ่ เนื่องเป็ นวันที่ 6

ทุกครั้งที่เกิด Recession ดอกเบี้ยไทยลดทุกครั้ง
เศรษฐกิจไทยปี 2563 ASPS คาด GDP Growth ขยายตัว 1.6%yoy(Consens คาดเฉลี่ย 2.4%) อย่างไร
ก็ตามประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั ทังไวรั
้ ส COVID-19 ยังแพร่กระจายและยืดเยื ้อยาวนาน ในประเทศ
งบประมาณที่เบิกจ่ายล่าช้ ากระทบการลงทุนภาครัฐและเอกชน และภัยแล้ งหนักสุดในรอบ 40 ปี ฝุ่ น
PM2.5 กระทบการบริ โภค โดยรวมดังที่ ASPS ตังข้
้ อสังเกตุก่อนหน้ าคือ มีโอกาสทีเ่ ศรษฐกิจไทยมีความ
เสี่ยงเข้ าสูภ่ าวะชะลอตัว(Techinical Recession) คือภาวะที่ขนาด GDP ลดลงต่อเนื่องกัน 2 ไตรมาส คือ
หดตัว %QoQ 2 ไตรมาสติดต่อกัน แม้ ปัจจุบนั GDP Growth งวด 4Q62 ยังขยายตัว 0.2%qoq แต่ดงั ที่
เคยนําเสนอใน Econ outlook ว่า GDP ฝั่ งภาคการผลิต (Production-side GDP) มีบางอุตสาหกรรมเข้ าสู่
ภาวะถดถอยแล้ ว อาทิ ภาคเกษตร-ประมง, ไฟฟ้า, ก่อสร้ าง รวมกันคิดราว 11.6% ของ GDP และมี
อุตสาหกรรมที่เข้ าข่าย Recession กล่าวคือ หดตัวไปแล้ ว %QoQ 1 ไตรมาส คือ กลุม่ การเงิน และการผลิต
สินค้ าอุตสาหกรรม ราว 16% ของ GDP
ทังนี
้ ้ ASPS พิจาณาข้ อมูลจากในอดีต พบว่า GDP Growth ไทยเคยเกิด Recession ราว 3 ครัง้ คือ ช่วง
วิกฤตต้ มยํากุ้งปี 2540 เกิดจากไทย , วิกฤตซัพไพรม์ปี 2561 เกิดจากภาคอสังหาสหรัฐ และวิกฤตการเมือง
ปี 2556 พบว่า GDP Growth หดตัว %QoQ 2 ไตรมาสติดต่อกัน และหดตัว %yoy ในช่วงเดียวกัน
Recession ที่เกิดขึน้ ในไทยตัง้ แต่ ในอดีต
GDP Growth ไทย
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ทีม่ า : ASPS

และเป็ นที่สงั เกตว่าทุกครัง้ ที่ก่อนจะเกิด Recession ของไทย จะเห็นได้ วา่ กนง. จะมีการลดดอกเบี ้ยฯ
นโยบายลงก่อนทุกครัง้ (ดังรูป) ดังเช่น วิกฤตซัพไพร์ ม พบว่า GDP Growth หดตัว 4Q51 %QoQ ทําให้
 ธ.ค.51 กนง.ลดดอกเบี ้ยนโยบายลง จาก 3.75% เหลือ 2.75%
 ม.ค.52-เม.ย.52 กนง. ลดดอกเบี ้ยนโยบายติดต่อกันรวม 3 ครัง้ ลงจาก 2.75% เหลือ 1.25%
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อัตราดอกเบีย้ นโยบาย ในช่ วงที่เกิดวิกฤตในไทย

ทีม่ า : Bloomberg , ASPS

อย่ างไรก็ตามเมือ่ เทียบกับสถานการณ์ ปัจจุบัน
จากทิศทางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว แต่ ยงั ไม่
Recession ดังกล่ าว และโดยสถิตใิ นอดีต พบว่ า กนง. มักจะไม่ ลดดอกเบี้ยต่ อเนื่องกัน โดยมักจะ
เว้ นช่ วงประมาณ 1-6 เดือน ก่ อนลดครั้ งถัดไปเสมอ แต่ เชื่อว่ าในการประชุม กนง. 25 มี.ค. 2563
กนง. จําเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการปรั บลดดอกเบี้ยนโยบายเป็ นครั้ งที่ 2 ราว 0.25% อยู่ที่ 0.75% ใน เพือ่
กระตุ้นเศรษฐกิจ

SET มีโอกาสฟื้นเร็ว หลังผ่านพ้นเรื่องเลวร้าย ชอบ MCS CPF CPALL
ความกังวลประเด็นโรค COVID-19 ขยายวงกว้ างไปในประเทศอื่นๆ และกินระยะเวลานานกว่าที่ตลาดคาด
กดดันภาพเศรษฐกิจโลกมีโอกาสชะลอลง สร้ างความกังวลว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเกิด Technical
Recession หากย้ อนไปดูในอดีต พบว่า ช่วงเวลาทีเ่ กิดการหดตัวของเศรษฐกิจติดต่อกันเกิน 2 ไตรมาส คือ
ปี 2540 วิกฤตต้ มยํากุ้ง ปี 2551 วิกฤตซับไพร์ ม และ ปี 2556 ประเด็นการเมืองร้ อนแรง มีการประกาศ
ยกเลิก QE กดดัน Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้น ส่งผลให้ SET Index ปรับฐานแรง ดังตารางทาง
ด้ านล่าง
ผลตอบแทน SET Index และ Fund Flow ในช่ วงทีเ่ กิดวิกฤตไทย

ชื่อวิกฤต

ช่วงเวลา

SET Index

Fund Flow
(แสนล้า นบาท)

ซ ับไพร์ม

พ.ค.2551- พ.ย.2551

-55.6%

-1.36

การเมือ ง

พ.ค.2556- ม .ค.2557

-21.5%

-1.91

-

ก .ค.2562- ปั จจุบัน

-17.6%

-1.21
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อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ Valuation ปั จจุบนั โดยพิจารณาผ่าน Market Earning Yield Gap ภายใต้
EPS63 ในระดับต่างๆ 86.17 บาท/หุ้น พร้ อมกับใช้ Bond Yield 1 ปี ณ ปั จจุบนั ที่ 0.93% จะได้ Market
Earning Yield Gap ในช่วง 5.20 % ถือว่ากว้ างมากเที่ยบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 4.28% และอยู่ในระดับ
เดียวกันกับตอนเศรษฐกิจถดถอยในปี 2556
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ดังนั้นคาดว่ า SET Index ยังมีโอกาสฟื้ นได้ เร็วขึน้ เหมือนอดีต หากเหตุการณ์ ต่างๆผ่ อนคลายลง
รวมถึงเวลาเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ ทผ่ี ดิ ปกติ มีโอกาสทีท่ างกนง.จะใช้ มาตรการทางการเงิน
ผ่ อนคลายต่ อเนื่อง ช่ วยหนุนดัชนีอีกแรง
SET Index ดีดกลับได้ เร็วหลังผ่ านเหตุการณ์ เลวร้ าย

ช่วงเวลาเดียวกันที่ปรับฐาน

SET Index

6 เดือ นหลังจากที่เ ก ด
ิ วิก ฤตซ ับไพร์ม

49.3%

8 เดือ นหลังจากที่เ ก ด
ิ วิก ฤตการเมือ ง

26.8%

หลังจากวิก ฤตโคโรนา

?

กลยุทธ์การลงทุนแบ่งออกเป็ น 2 ธีม คือ
 หุ้นปั นผลสูง น่าจะเป็ นเป้าหมายอันดับแรกๆของ Fund Flow ยามดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับตํ่า
แนะนํา MCS, PYLON, DIF
 หุ้นพื ้นฐานแข็งแกร่ง แนวโน้ มกําไรเติบโตได้ โดดเด่นเหนือตลาด แนะนํา CPF, CPALL
Valuation หุ้นปั นผลเด่ น และหุ้นที่มีผลประกอบการโดดเด่ นกว่ าตลาดฯ
Company Sector

Last Price
FairValue Upside EPS Growth 20F Div Yield 19F (%)
(24/02/2020)

กลุ่มปันผลสูง
MCS

STEEL

9.50

14.20

49.5%

12.9%

6.47

DIF

ICT

17.00

n.a.

n.a.

n.a.

6.08

CONS

4.84

7.35

51.9%

11.2%

5.32

PYLON

กลุ่มที่มีผลประกอบการโดดเด่นกว่า ตลาดฯ
CPF

FOOD

28.50

40.00

40.4%

16.7%

2.81

CPALL

COMM

68.25

91.00

33.3%

14.7%

2.10
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Top pick วันนี้เลือก MCS, CPF และ CPALL
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