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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

พัฒนาการของการระบาดของ COVID-19 ในประเทศ น่าจะเป็นปัจจัยที่มีน้ําหนักต่อ SET Index มาก
ขึ้นตามลําดับ ซึ่งในช่วงเวลานี้น่าจะทําให้ SET Index มีความผันผวนในระดับสูง แต่ก็เชื่อว่ายังไม่ถึง
ระดับที่จะทําให้ SET Index ดีดตัวขึ้นแรง กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ไม่มีการปรับพอร์ต Top Picks เลือก
CPALL (FV@B 91) และ INTUCH (FV@B 73.10)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นเป็ นวันที่ 3 จากความคาดหวังเชิงบวก เรื่ องการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
มาตรการต่างๆ อาทิ มาตรการแจกเงินเข้ าสูร่ ะบบ และการพิจารณาปรับเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อการออม
(SSF) ให้ เหมือนกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ได้ ยกเลิกไปแล้ ว ส่งผลให้ ตลาดปิ ดตัวในแดนบวกที่
ระดับ 1390.83 จุด เพิ่มขึ ้น 12.22 จุด หรื อ +0.89% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.68 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่
หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ค้ าปลีก ได้ แก่ CPALL(+1.09%) BJC(+2.72%) HMPRO(+2.86%) กลุม่ ขนส่ง
เช่น AOT(+1.58%) BTS(+0.87%) AAV(+2.67%) และกลุม่ อาหารอย่าง CBG(+7.19%) CPF(+2.73%)
OSP(+0.58%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น GPSC(+5.86%) BGRIM(+7.07%) และ CPN(+3.13%)
เป็ นต้ น
ความกังวลเรื่ องการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกประเทศจีน กลับมาสร้ างแรงกดดันอีกครัง้ หนึง่
หลังจากตัวเลขการติดเชื ้อในหลายประเทศเพิ่มขึ ้นในอัตราก้ าวกระโดด ส่วนผลทําให้ ตลาดหุ้นสําคัญทัว่
โลกปรับตัวลดลง ในส่วนของประเทศไทยก็อยู่ในภาวะที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิดมากขึ ้น โดยพัฒนาการใน
เรื่ องการแพร่ระบาดจะมีนํ ้าหนักต่อ SET Index มากขึ ้นตามลําดับ ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่า SET Index ยังอยู่ใน
ภาวะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึง่ แต่ก็เชื่อว่ายังรุนแรงถึงระดับที่จะมี New Low ( 1317.45 จุด เกิดขึ ้น
ระหว่างชัว่ โมงการซื ้อขายวันที่ 2 มี.ค.63) โดยเชื่อว่าแรงกดดันจากหลายปั จจัยที่ได้ เผชิญมาตังแต่
้ ต้นปี
2563 ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบจาก Trade War, การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถทําได้ , ภาวะภัยแล้ ง ,
ฝุ่ น PM2.5 และ ล่าสุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ ถกู สะท้ อนเข้ าไปในราคาหุ้น ผ่านการปรับลด
GDP Growth และ กําไรบริ ษัทจดทะเบียนไปมากระดับหนึง่ แล้ ว ขณะที่ประเมินจากในช่วงจากนี ้ไป น่าจะ
เริ่ มเห็นแรงหนุนจากมาตรการต่างๆ ที่กําลังออกมา ไม่วา่ จะเป็ นแนวโน้ มที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบาย , มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายรูปแบบที่รัฐบาลเตรี ยมประกาศ รวมถึ่งมาตรการเยียวยาตลาด
ทุน ผ่านการปรับเงื่อนไขกองทุน SSF ที่อยู่ระหว่างการพืจารณา ในเชิงของกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ ายวิจยั ยังคง
เห็นเป็ นโอกาสทีน่ กั ลงทุนจะทยอยเก็บหุ้นปั จจัยพื ้นฐานดีเมื่อราคาย่อตัวลงมา โดยหุ้นที่น่าสนใจได้ แก่ห้ นุ
High Dividend Yield , หุ้นกลุม่ ที่คาดว่าจะได้ ประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาล และ หุ้นที่มีปัจจัยพื ้นฐาน
แข็งแกร่งพร้ อมทํากํารระยะยาว แต่ราคาหุ้นได้ ปรับตัวมาก ซึง่ ตัวเลือกของหุ้นประเภทต่างๆ ดังที่กล่าวไป
สามารถติดตามได้ จาก พอร์ ตการลงทุน จําลง ที่ฝ่ายวิจยั จัดทําและปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
เสมอ สําหรับวันนี ้ไม่มีการปรับพอร์ ตการลงทุน ส่วนหุ้น Top Picks เลือก CPALL และ INTUCH
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COVID-19 ทําให้ประชุม OPEC จะตัดลดกําลังการผลิตน้ํามันเพิ่มอีก 1.5 ล้านบารเรล
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกรวมกันใกล้ จะแตะ 1 แสนราย ล่าสุดอยู่ที่
98,100 ราย โดยผู้ติดเชื ้อใน จีน มีอตั ราการเพิ่มที่น้อยลงมาก วานนี ้เพิ่มเพียง 20 ราย แต่สถานการณ์นอก
ประเทศจีน อาทิ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน จํานวนผู้ติดเชื ้อยังเพิ่มขึ ้นเร็วและแรง ยังเป็ นประเด็นทีย่ งั ให้
นํ ้าหนักต่อซึง่ จะเป็ นปั จจัยกดดันต่อตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบของ COVID-19 กระทบการบริ โภค
นํ ้ามัน ทําให้ การประชุม OPEC วันที่ 5-6 มี.ค. 2563 มีความคาดหวังว่าจะมีการตัดลดกําลังการผลิตเพิ่ม
อีก 1.5 ล้ านบาร์ เรล/วัน ซึง่ ต้ องรอความเห็นของรัสเซียในวันนี ้จะเป็ นอย่างไร โดยรวมเชื่อว่าจะยังเป็ น
ปั จจัยหนุนราคานํ ้ามันดิบทรงตัวในระดับสูงต่อได้ โดยรวมถือเป็ นปั จจัยหบวกต่อหุ้นพลังงาน ดีตอ่
PTT(FV@B 55) และ PTTEP(FV@B 170)
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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
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จํานวนผู้ตดิ เชือ้ COViD-19 ในจีน และนอกประเทศจีนในช่ วงเดียวกัน
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ทีม่ า : Bloomberg

ครม. เศรษฐกิจ วันนี้เตรียมอัดฉีดเงิน 1 แสนล้านบาท กระตุ้นการบริโภค
วันนี ้ให้ นํ ้าหนักการประชุม ครม.เศรษฐกิจพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังซึง่ เน้ น
การใส่เงินเข้ าระบบทันที และมาตรการเยียวยาภาคท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อรองรับผลจาก COVID19 หลักๆคือ กระตุ้นการบริ โภควงเงินรวมราว 1 แสนล้ านบาท (ราว 1% ของ GDP) แบ่งเป็ น
 อัดฉีดเงินกระตุ้นการบริ โภค 1000-2000 บาท/คน ให้ กบั ประชาชนราว 14.6 ล้ านคน หลักๆคือ ผู้
มีรายได้ น้อย,อาชีพอิสระ เกษตรกร ผ่านระบบพร้ อมเพย์ และอาจะใช้ ระยะเวลาการแจก 2-3
เดือน มิ.ย.-ก.ค. คาดใช้ เงินรวมทังหมด
้
1 แสนล้ านบาท
 โครงการ "กิน พัก เที่ยว" กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ คือ แจกเงินทุน 1,000 บาท/คน ผ่าน
Application ธนาคารกรุงไทย “เป๋ าตัง” โดยจะต้ องลงทะเบียนแย่งสิทธิ์ราว 5 ล้ านคน คาดใช้
วงเงินรวมราว 5,000 ล้ านบาท โดยมาตรการนี ้คาดคล้ ายๆกับ มาตรการชิมช็อปใช้ ที่เคยเกิดขึ ้น
ในช่วงปลายปี 2562 นอกจากนี ้ยังมีมาตรอื่น อาทิ มาตรการภาษี คือ ผู้ประกอบการให้ สามารถ
จ้ างลูกจ้ างต่อ: นําค่าใช้ จ่ายจากการจ้ างงานมาหักค่าใช้ จ่ายสําหรับคํานวณภาษีได้ มากกว่า 1
เท่า และ มาตรการช่วยเหลือ SME: สินเชื่อดอกเบี ้ยตํ่า (Soft loan) เป็ นต้ น
โดยรวมมาตรการกระตุ้นทีร่ ั ฐออกมาดังกล่ าวจะเห็นได้ ว่ามุ่งเน้ นไปทีก่ ระตุ้นกําลังซื้อการบริโภค
ซึง่ จะเป็ นผลบวกต่ อหุ้นค้ าปลีกโดยตรง ASPS เลือก CPALL(FV@B 91)
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มาตรการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

กองทุน SSF เงื่อนไขใหม่ หนึ่งในตัวช่วยพยุงตลาดให้ผ่านพ้นจุดต่ําสุด
ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 กลุม่ ผู้ซื ้อ LTF ที่ครบกําหนดอายุ และสามารถไถ่ถอนได้ (ปี 2548 -2558) ได้
ขายสุทธิออกมากว่า 5.3 หมื่นล้ านบาท (เดือน ม.ค. 63 ขาย 1.36 หมื่นล้ านบาท เดือน ก.พ. 63 ขายหนัก
ถึง 3.9 หมื่นล้ านบาท) เป็ นส่วนหนึง่ ที่กดดันให้ ตลาดหุ้นไทยปรับฐานแรงกว่าตลาดหุ้นทัว่ โลก อย่างไรก็
ตามเป็ นที่สงั เกตว่าในช่วง 3 วันที่ผา่ นมา สถาบันในประเทศซื ้อสุทธิห้ นุ ไทยกว่า 1.8 หมืน่ ล้ านบาท ช่วยพยุง
SET Index ให้ ปรับตัวขึ ้นกว่า 3.8% ตามลําดับ จากกระแสข่าวที่วา่ รมว.คลัง จะมีการพิจารณามาตรการ
กระตุ้นตลาดทุน โดยมีการหารื อร่ วมกันของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร และตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เพือ่ ปรั บเกณฑ์ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ให้ เหมือนกับกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ทีไ่ ด้ ยกเลิกไปแล้ ว ซึง่ หากมีการเพิ่มวงเงินที่แยกออกมาจาก RMF ระดับหนึง่
และลดระยะเวลาถือครองกองทุนเงื่อนพิเศษดังกล่าวลง เพื่อให้ เกิดแรงดึงดูดเม็ดเงินลงทุน น่าจะมีสว่ น
ช่วยผลักดันเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบระยะสันและยั
้
บยังการขายสุ
้
ทธิห้ นุ ไทยของสถาบันให้ น้อยลงได้ อย่างมีนยั ฯ
มูลค่ าซือ้ ขายสุทธิสะสมของนักลงทุนสถาบันและต่ างชาติ เปรั ยบเทียบกับ SET Index ปี 2563ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

สรุ ปคือ การปรั บนโยบาย SSF ภายใต้ เงือ่ นไขใหม่ ถือเป็ น Sentiment เพือ่ ช่ วยพยุงตลาดให้ ผ่าน
พ้ นจุดตํา่ สุด เนื่องจากความกังวลต่ อแรงขาย LTF ก้ อนเดิมลดลง และทําให้ เม็ดเงินจากกองทุน
SSF แบบใหม่ เข้ ามาช่ วยหนุนตลาดได้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
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แม้ตลาดจะผันผวน แต่เชื่อว่าผ่านพ้นจุดต่ําสุด 1317 จุดไปแล้ว
นับตังแต่
้ ต้นปี 2563 เป็ นต้ นมา ตลาดหุ้นผ่านร้ อนผ่านหนาวมาสาระพัด เริ่ มจากสงคราการค้ าที่ยืดเยื ้อ, ฝุ่ น
PM2.5 ภัยแล้ ง, งบประประมาณเบิกจ่ายล่าช้ า และที่สําคัญคือ โรคระบาด COVID-19 กดดันให้ SET
้ ต้นปี
Index ทําจุดตํ่าสุดที่ 1317.45 จุด ณ วันที่ 1 มี.ค. 2563 โดยปรับตัวลดลงมากว่า 16.6% นับตังแต่
2563
ปั จจุบนั ตลาดหุ้นทุกแห่งทัว่ โลกในปี 2563 นี ้ให้ ผลตอบแทนติดลบทังสิ
้ ้น ขณะที่ SET Index ปรับตัวลดลง
ั้
ว่ โลก 94 ประเทศ)
แรงมากที่สดุ เป็ นอันดับที่ 7 ของโลก (ข้ อมูลจาก Bloomberg เปรี ยบเทียบดัชนีทงหมดทั
ซึง่ การปรับฐานของตลาดหุ้นไทยที่แรงกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากตลาดหุ้นไทยขาดเม็ดเงิน LTF ที่คอย
หนุนเวลาตลาดหุ้นปรับฐาน และยังเผชิญกับแรงขายจากเม็ดเงินลงทุน LTF ที่ซื ้อสะสมมาเริ่ มตังแต่
้ ปี
2547- 58 ซึง่ ครบกําหนดอายุแล้ ว
อย่ างไรก็ตามปั จจัยรุ มเร้ าต่ างๆทีเ่ ข้ ามาพร้ อมกัน กดดันดัชนีลงแรงมาก จนน่ าจะสะท้ อนผลลบ
ไปในระดับหนึ่งแล้ ว และเชือ่ ว่ าน่ าจะฝ่ านพ้ นจุดตํา่ สุดที่ 1317.45 จุด ไปแล้ ว ด้ วย 4 เหตุผลต่ อจาก
นี้
 ตลาดหุ้นสะท้ อนปั จจัยลบ ซึง่ ทางฝ่ ายวิจยั ASPS ได้ ปรับลดตัวเลข GDP ปี 2563 จาก 2.8%
ลงมาเหลือ 1.6% มาระยะหนึง่ แล้ ว พร้ อมกับเชื่อว่าปั ญหา COVID-19 น่าจะค่อยๆ ดีขึ ้น
เช่นเดียวกับทางประเทศจีน
 Valuation ตลาดหุ้นไทยอย่ าในระดับทีน่ ่ าสนใจ โดย EPS63F ของตลาดที่ฝ่ายวิจยั ASPS
ประเมินอยู่ที่ 85.59 บาท/หุ้น ซึง่ เป็ นระดับที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับ Consensus ที่ 95 บาท/หุ้น หาก
นํามาคํานวณ Market Earning Yield Cap อยุ่ที่ 5.5% ซึง่ เป็ นระดับที่สงู มากที่สดุ นับตังแต่
้ วิกฤต
ซับไพร์ ม ปี 2551 แสดงให้ เห็นว่า Valuation ตลาด ณ ปั จจุบนั อยู่ในระดับที่น่าสนใจ
 กระตุ้นเศรษฐกิจด้ วยนโยบายการคลัง งบประมาณปี 2563 เริ่ มเบิกจ่ายได้ แล้ ว และรัฐเตรี ยม
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง เพือช่ ่วยเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 พร้ อมกับช่วย
พยุงตลาดทุนให้ มีโอกาสฟื น้ ขึ ้น จากการปรับเกณฑ์กอองทุน SSF เงื่อนไขใหม่ ให้ มีความคล้ ายคึ
งกับกองทุน LTF จึงเชื่อว่าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนเข้ ามาในตลาดหุ้นไทยมากขึ ้น
 กระตุ้นเศรษฐกิจด้ วยนโยบายการเงิน หลายๆประเทศเริ่ มทยอยปรับลดดอกเบี ้ยเพื่อช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น Fed ลดดอกเบี่ยรอบพิเศษถึง 0.5% มาอยู่ที่ 1.25% รวมถึงเชื่อว่า วันที่ 25
มี.ค. 2563 คาดว่าทางกนง. น่าจะลดดอกเบี ้ยนโยบายอีก 1 ครัง้ 0.25% มาอยู่ที่ 0.75%
ทั้ง 4 เหตุผลทีก่ ล่ าวมา รวมถึงฝากความหวังไว้ กับประชาชนและภาครั ฐน่ าจะช่ วยกันป้องกัน และ
แก้ ไขปั ญหาโรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ ต่ อจากนี้ ทําให้ ฝ่ายวิจัยเชื่อว่ าตลาดหุ้นไทยเองในปี 2563 แม้ จะ
ผันผวนกว่ าปกติ แต่ น่าจะผ่ านพ้ นจุดตํา่ สุดไปแล้ ว
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