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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Panic Sell เกิดขึ้นถึง 2 ครั้ง ในช่วง 3 วันทําการที่ผ่านมา ปัจจัยหลักมาจากความกังวลเรื่องการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามธรรมชาติของ Panic Sell มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และก็
สามารถกลับตัวได้เร็ว หากเหตุปัจจัยลดน้ําหนักลง วันนี้ปรับพอร์ต โดย Cut loss หุ้น CRC และสลับ
เข้าลงทุนใน INTUCH พร้อมลดน้ําหนัก PYLON ลงครึ่งหนึ่งมาใส่ AOT Top Picks CPF (FV@B 40)
,INTUCH (FV@B 82.50) และ AOT (FV@B75.76)

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงตลอดวัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (โคโรนา) ลุกลามอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเกาหลีใต้ , อิตาลี และญี่ปนุ่ รวมถึงพบผู้ติดเชื ้อในประเทศแถบยุโรปมากขึ ้น ได้ แก่ ออสเตรีย,
โครเอเชีย และสวิตเซอร์ แลนด์ จึงทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1366.41 จุด ลดลง 72.69 จุด
หรื อ -5.05% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 9.31 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ทีก่ ดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน
ได้ แก่ PTT(-2.35%) PTTEP(-4.62%) GULF(-4.30%) กลุม่ ธ.พ.เช่น BBL(-7.25%) KBANK(-9.77%)
SCB(-7.73%) และกลุม่ ค้ าปลีกอย่าง CRC(-12.75%) CPALL(-2.91%) HMPRO(-6.20%) รวมถึงหุ้น
ขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT(-3.47%) ADVANC(-4.83%) และ BDMS(-6.41%) เป็ นต้ น
อาการ Panic Sell เกิดขึ ้นถึง 2 ครัง้ ในสัปดาห์นี ้ โดยในวันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. SET Index ปรับลดลง 59.53 จุด
และวานนี ้ (26 ก.พ.) ปรับลดลงอีก 72.69 จุด ทังนี
้ ้ต้ นเหตุในทางปั จจัยแวดล้ อมหลักได้ แก่การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ซึง่ สร้ างความกังวลในระดับสูง โดยในส่วนของประเทศไทยแม้ ยงั ไม่เข้ าสูร่ ะยะที่ 3 ของการ
แพร่ระบาด แต่ก็อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงระดับสูง นอกจากนเรื่องนี ้แล้ วสภาพแวดล้ อมในการซื ้อขายหุ้น
ปั จจุบนั ซึง่ มีเครื่ องมือหลายประเภทที่ช่วยเพิ่ม Mometum ให้ กบั ตลาดทังขาขึ
้ ้นขาลงอยู่หลายตัว ไม่วา่ จะ
เป็ นการใช้ Margin Loan ในการซื ้อขาย, Block Trade, การทํา Short Sell รวมถึง Program Trading มีสว่ น
ทําให้ การปรับตัวลดลงของ SET Index รอบนี ้แรงขึ ้น อย่างไรก็ตามธรรมชาติของ Panic Sell มักเป็ นสิ่งที่
เกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ว และก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้ เร็วหาก ปั จจัยที่กระตุ้นให้ เกิดแรงขายลดนํ ้าหนักลง
หรื อ คลายตัวลง สําหรับปั จจัยเรื่ องเศรษฐกิจในประเทศมีเรื่ องหนึง่ ที่เป็ นบวกคือ การที่ พ.ร.บ.งบประมาณ
ฯ2563 ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวานนี ้ ทําให้ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถ
ดําเนินการได้ ซึง่ น่าจะทําให้ การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลสามารถดําเนินการได้ ดี
ขึ ้น ส่วนความกังวลเรื่ องการเกิด Technical Recession หรื อภาวะที่ขนาดของ GDP ลดลงต่อเนื่อง 2 ไตร
มาส โดยข้ อเท็จริงแล้ วในปั จจุบนั ยังไม่เกิดขึ ้น แต่จะเริ่ มเห็น GDP ลดลงครัง้ แรกในงวด 1Q63 ก็ตอ่ เมือ่
GDP Growth ที่จะประกาศออกมาอยู่ที่ระดับ 0.6% YoY ลงมา และหากจะเกิด Technical Recession ได้
GDP Growth งวด 2Q63 ต้ องโตตํ่ากว่า 0.2% YoY ลงมา ซึง่ ถือว่ามีความเสี่ยงหากสถานการณ์แวดล้ อม
ไม่เปลียนแปลงไปจากปั จจุบนั สําหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ แนะนําให้ Cut loss หุ้น CRC แล้ วนําเม็ดเงิน
ลงทุน เข้ ามาซื ้อ INTUCH พร้ อมลดนํ ้าหนักหุ้น PYLON ลงจาก 10% เหลือ 5% แล้ วนําเงินเข้ าลงทุนใน
AOT ส่วน Top Picks วันนี ้เลือก INTUCH,CPF และ AOT

1,366.41
-72.69
93,189
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-833.93
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
507.00
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4,821.20
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ทั่วโลกยังพบเจอ COVID-19 ยังกดดันเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง
ประเด็นที่กดดันตลาดหุ้นโลกยังคงเป็ นเรื่ องเดิม คือ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุดจํานวนผู้ติด
เชื ้อทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นเป็ น 81,412 ราย หรื อเพิ่มขึ ้น 0.72% และจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 2,773 ราย หรื อเพิ่ม
ราว 0.36% แต่ผ้ ตู ิดเชื ้อนอกประเทมีจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นในอัตราสูง เช่นเกาหลีใต้ , อิตาลี และญี่ปนุ่ มี
จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้น 29%, 45% และ 6.8% ตามลําดับ และพบผู้ติดเชื ้อเป็ นกรณีแรกในหลายประเทศ
โดยเฉพาะแถบยุโรป (นอรเวย์, โรมาเนีย, กรี ซ, จอร์ เจีย, มาซิโดเนีย) เอเชียใต้ (ปากีสถาน) และอเมริ กาใต้
(บราซิล) เป็ นต้ น ส่งผลให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อ COVID-19 กระจายออกไปทุกทวีปทัว่ โลก
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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 างความกังวลว่าอาจส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง กดดัน Fund
Flow ยังไหลออกจากสินทรัพย์เสีย่ ง และเข้ าไปสูส่ นิ ทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ต่อเนื่อง โดยราคา
สินทรัพย์เสี่ยงปรับลดลง เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐ โดยดัชนี Dow Jones ลดลง 0.46%, ดัชนี S&P 500 Index
ลดลง 0.38% และดัชนี NASDAQ ลดลง 0.17% รวมถึงราคานํ ้ามันดิบลดลงเช่นกัน (ราคานํ ้ามันดิบ WTI
ลดลง 2.34%, Brent ลดลง 2.77% และ Dubai ลดลง 2.88%) แม้ การรายงานสต็อคนํ ้ามันดิบของ EIA จะ
ออกมาตํ่ากว่าที่ตลาดคาด (สต็อคเพิ่มขึ ้น 4.52 แสนบาร์ เรล แต่ตลาดคาดเพิ่มขึ ้น 2 ล้ านบาร์ เรล)
สวนทางกับราคาสินทรัพย์ปลอดภัยมีแนวโน้ มปรับขึ ้นต่อ สะท้ อนจาก Bond Yield ของสหรัฐปรับลดลงต่อ
อาทิเช่น Bond Yield 10 ปี ลดลง 1.5 bps เหลือ 1.325% ขณะที่ Bond Yield 3 เดือนลดลง 1 bps เหลือ
1.52% ส่งผลให้ ภาวะ Inverted Yield Curve (Bond Yield ระยะสันสู
้ งกว่า Bond Yield ระยะยาว) ยังคง
อยู่ตอ่ เนื่องเป็ นวันที่ 7

หากปี 2563 ไทยเกิด Recession GDP Growth 1H63 จะโตไม่ถึง 0.4%yoy
วานนี ้ ASPS นําเสนอประเด็นเศรษฐกิจไทยปี 2563 ในอดีตเคยเกิดภาวะ Recession(คือภาวะที่ GDP
Growth หดตัว %QoQ 2 ไตรมาส) ซึง่ ในอดีตเคยเกิดมาแล้ วราว 3 ครัง้ คือ ช่วงวิกฤตต้ มยํากุ้งปี 2540 เกิด
จากไทย , วิกฤตซัพไพรม์ปี 2561 เกิดจากภาคอสังหาสหรัฐ และวิกฤตการเมืองปี 2556
อย่างไรก็ตามแม้ ปัจจุบนั เศรษฐกิจไทยจะยังไม่เกิด Recession เนื่องจาก GDP Growth งวด 4Q62 ยัง
ขยายตัว 0.2%qoq แต่อย่างไรก็ตามจากทิศทางทังไวรั
้ ส COVID-19 ยังแพร่กระจายและยืดเยื ้อยาวนาน
ในประเทศ และภัยแล้ งหนักสุดในรอบ 40 ปี ฝุ่ น PM2.5 กระทบการบริ โภค ทําให้ ฟันเฟื องขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจทุกตัวชะลอ และ ASPS ประเมินว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิด Recession ได้
ทังนี
้ ้หากพิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้ จริ ง หรื อ Real GDP (ดังตาราง) ซึง่ สภาพัฒน์ฯ จะ
รายงานทุกไตรมาส คือในปี 2562 งวด 1Q มูลค่าอยู่ที่ 2.72 ล้ านล้ านบาท งวด 2Q มูลค่าอยู่ที่ 2.73 ล้ าน
ล้ านบาท งวด 3Q มูลค่าอยู่ที่ 2.734 ล้ านล้ านบาท และงวด 4Q มูลค่าอยู่ที่ 2.741 ล้ านล้ านบาท
ASPS ทําการศึกษา พบว่ าหากเศรษฐกิจไทยจะเข้ าสู่ภาวะ Recession โดยกําหนดให้ มูลค่ า Real
GDP งวด1Q63 ลดลง 0.1%QoQ จาก 4Q62 และกําหนดงวด 2Q63 ลดลง 0.1%QoQ จาก 1Q63
ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้ ต่อเมือ GDP Growth 1H63 จะขยายตัวเฉลี่ย 0.4%yoy โดย 1Q63 ขยายตัวไม่ เกิน
0.6% และ 2Q63 ขยายตัวไม่ เกิน 0.2% (ASPS คาด GDP Growth ทังปี
้ 2563 ขยายตัว 1.6%yoy ภายใต้
สมมติฐานยังไม่เกิด Recsession)
Real GDP ของไทย
Grow th
Real GDP (ล้านๆบาท)

%QoQ

%y oy

1Q2560

2,519,107

0.8%

3.6%

2Q2560

2,551,620

1.3%

4.2%

3Q2560

2,581,115

1.2%

4.4%

4Q2560

2,599,692

0.7%

4.1%

1Q2561

2,644,928

1.7%

5.0%

2Q2561

2,666,625

0.8%

4.5%

3Q2561

2,664,327

-0.1%

3.2%

4Q2561

2,699,107

1.3%

3.8%

1Q2562

2,720,739

0.8%

2.9%

2Q2562

2,730,517

0.4%

2.4%

3Q2562

2,734,929

0.2%

2.6%

4Q2562

2,741,744

0.2%

1.6%

1Q2563F

2,738,000

-0.1%

0.6%

2Q2562F

2,735,000

-0.1%

0.2%

ทีม่ า : สภาพัฒน์, ASPS คาด

ASPS ประเมินหากเกิด Recession
พบว่า GDP Growth 1H63 จะขยายตัว
เฉลีย
่ อย่ างมาก 0.4%yoy
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อย่ างไรก็ตามทิศทางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว แต่ ยังไม่ Recession ดังกล่ าว ASPS เชือ่ ว่ าในการ
ประชุม กนง. 25 มี.ค. 2563 กนง. มีโอกาสสูงทีจ่ ะปรั บลดดอกเบี้ยนโยบายเป็ นครั้ งที่ 2 ราว 0.25%
อยู่ที่ 0.75% ใน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

งบประมาณปี 2563 จะเบิกจ่ายได้แล้ว หนุนหุ้นรับเหมา, นิคม
ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้ านล้ านบาท ได้ รับโปรดเกล้ าฯ เมือ่
วันที่ 24 ก.พ. 2563 แล้ ว และมีผลย้ อนหลังตังแต่
้ 1 ต.ค. 2562 ASPS ประเมินจะทําให้ รัฐบาลเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ในเดือน มี.ค. ถือว่าเร็วกว่าที่เดิมคาด หลักๆคือ คาดรัฐจะเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนวงเงินรวม 6.4
แสนล้ านบาททังในส่
้ วนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยรัฐตังเป
้ ้ า คือก่อนสิ ้น มิ.ย. 2563 จะมีการ
เบิกจ่ายเม็ดเงินรวม 4.46 แสนล้ านบาท (รายละเอียดดังรูป) แบ่งออกเป็ น
1. โครงการที่ผ่าน TOR และลงนามแล้ ว วงเงินรวม 3.5 แสนล้ านบาท
2. โครงการที่ผ่าน TOR แต่รอลงนามวงเงิน 9.6 หมืน่ ล้ านบาท
ขณะที่วงเงินที่เหลือ 2.4 แสนล้ านบาท จะเป็ นโครงการที่รอทํา TOR รัฐคาดใช้ เวลา 40-45 วัน คาดจะเร่งให้
เกิดการเบิกจ่ายใน ภายในสิ ้นเดือน ก.ย. 2563 และคาดจะมีเม็ดเงินเพื่อรองรับการออกมาตรการกระตุ้น
การบริ โภคอื่นๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีสญ
ั ญาณชะลอ
Timeline คาดการเบิกจ่ ายงบประมาณปี 2563

ทีม่ า : รัฐมนตรี คลัง, ASPS รวบรวม

SET ปรับฐานแรงสุดในรอบ 6 ปี 2 เดือน รอหน่อยเชื่อยังมีโอกาสฟื้น
ความกังวลประเด็นโรค COVID-19 ขยายวงกว้ างไปในประเทศอื่นๆ ตอนนี ้กังวลว่าประเทศไทยเองมีโอกาส
เข้ าสูเ่ ฟส 3 กดดันภาพเศรษฐกิจมีโอกาสชะลอลงอีก รวมถึงตลาดหุ้นยังขาดทังแรงหนุ
้
นจาก Fund Flow
ต่างชาติ และกองทุน LTF ที่คอยพยุงตลาดในยามที่ตลาดหุ้นปรับฐานแรงเสมอ ผนวกกับปั จจุบนั มี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่เน้ นลงทุนระยะสัน้ เช่น การใช้ บญ
ั ชี Margin, Block Trade และ Robot
Trade ต่างๆ เป็ นต้ น เป็ นส่วนหนึง่ ที่ตอกยํ ้าให้ SET Index ปรับฐานแรงเวลาเผชิญเรื่ องร้ ายๆ โดยวานนี ้
SET Index ลดลงแรงถึง 72.69 จุด หรื อ 5.05% เป็ นการลงภายในวันเดียวที่มากที่สดุ ในรอบ 6 ปี 2 เดือน
อย่างไรก็ตามแม้ ในยามนี ้ตลาดหุ้นจะปรับฐานและผันผวนมากจากประเด็น COVID-19 แต่เชื่อว่ายังมี
โอกาสฟื น้ ตัวกลับได้ ในลักษณะเปรี ยบเทียบอยู่ 2 ประเด็น คือ
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1. หากเปรี ยบเทียบกับตลาดหุ้นจีนทีเ่ ป็ นจุดเริ่ มต้ นของไวรัส COVID-19 เคยปรับฐานลงไปตํ่าสุด 10.0% (ตังแต่
้ ต้นปี 2563 ถึงวันที่ 3 ก.พ. 63) แต่กลับค่อยๆ ฟื น้ ตัว จนล่าสุดมีผลตอบแทนติดลบ
เพียง 2.0%(ytd) เท่านัน้ ดังนันจึ
้ งเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเองน่าจะซึมซับประเด็นโรค COVID-19 มา
ในระดับหนึง่ แล้ ว และมีโอกาสวกกลับขึ ้นไปได้ ในระยะถัดไป
ดัชนีตลาดหุ้นจีน (Shanghai) ในช่ วงที่โดนผลกระทบและฟื ้ นตัวแรงจาก COVID-19

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

2. หากย้ อนกลับไปดูตลาดหุ้นไทยยามที่เกิดวิกฤตในอดีต เช่น วิกฤตต้ มยํากุ้ง ปี 2540 SET ปรับ
ฐาน 85% ภายใน 2 ปี ครึ่ง, วิกฤตซับไพร์ ม ปี 2551 SET ปรับฐาน 56% ภายใน 5 เดือน, และ
วิกฤตหนี ้ยุโรปบวกกับนํ ้าท่วมครัง้ ใหญ่ ปี 2554 SET ปรับฐาน 25% ภายใน 2 เดือนกว่า เป็ นต้ น
สะท้ อนให้ เห็นว่าเวลาเกิดวิกฤต SET ปรับฐานแรงมาก ภายในระยะเวลาสันๆ
้ เท่านัน้ อย่างไรก็
ตามหลังจากเกิดวิกฤตทุกครัง้ ดัชนีมกั จะฟื น้ ตัวได้ เร็ วอยู่ โดยกินระยะเวลาเพียง 2 – 3 เท่าของ
ช่วงที่เกิดวิกฤตเท่านัน้
ระยะเวลาและการปรับฐานของดัชนีห้ นุ ไทย ณ เวลาเกิดวิกฤติสาํ คัญในรอบกว่ า 20 ปี
ที่ผ่านมา

ทีม่ า : SET, ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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สรุป คือ ช่วงนี ้ตลาดหุ้นไทยยังอยูใ่ นภาวะผันผวนจากประเด็น COVID-19 แต่เชื่อว่าน่าจะฟื น้ ตัวได้ เร็วเมื่อ
เทียบกับตลาดหุ้นจีน และวิกฤตอื่นๆ ในอดีต ดังนันแนะนํ
้
าให้ นกั ลงทุนเฝ้ารอจังหวะเปลี่ยนวิกฤตเป็ น
โอกาสในการสะสมหุ้นพื ้นฐานแข็งแกร่งที่ปรับฐานลงมาแรงในช่วงที่ผา่ นมา ชื่นชอบ CPALL CPF AOT
และหุ้นปั นผล INTUCH, MCS, PYLON, DIF
Valuation หุ้นพืน้ ฐานแกร่ งเฝ้าหาจังหวะสะสม
Last Price
Company Sector
FairValue Upside EPS Growth 20F Div Yield 19F (%)
(26/02/2020)
กลุม่ ปันผลสูง
MCS

STEEL

9.05

14.20

56.9%

6.4%

ICT

17.00

n.a.

n.a.

n.a.

6.08

PYLON

CONS

4.60

7.35

59.8%

11.2%

5.60

INTUCH

ICT

53.00

82.50

55.7%

8.5%

3.66

DIF

7.18

กลุม่ พื้ นฐานแข ็งแกร่งน่าสะสม
CPF

FOOD

27.00

40.00

48.1%

16.7%

2.96

CPALL

COMM

66.75

91.00

36.3%

14.7%

2.15

AOT

TRANS

62.50

75.76

21.2%

-21.3%

1.32
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Top picks วันนี้เลือก AOT, CPF และ INTUCH

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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