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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ํามันที่ปรับลงแรงหลังการเจรจาในกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันล้มเหลว น่าจะสร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่ม
น้ํามัน โรงกลั่น รวมถึง ปิโตรเคมี ขณะที่แรงกดดันเดิมคือการระบาดของ COVID-19 ยังมีอยู่ ซึ่งดู
เหมือนความกังวลสถานการณ์ในประเทศ จะมีมากขึ้น คาด SET Index ปรับลดลงต่อ แนะนําปรับพอร์ต
โดย Cut Loss หุ้น PTTEP และย้ายเม็ดเงินมาเข้าลงทุนใน LH และ AOT หุ้น Top Picks เลือก CPALL
(FV@B 91) และ LH (FV@B 12)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงหลังจากที่ปิดตัวในแดนบวกมา 3 วันต่อเนื่อง จากความกังวล
ต่อ COVID-19 ทีข่ ยายนอกประเทศจีน ที่ยงั คงพบผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องทัง้ สหรัฐฯ อิตาลี เกาหลีใต้ และ
ญี่ปนุ่ ส่งผลให้ ตลาดปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1364.57 จุด ลดลง 26.26 จุด หรื อ -1.89% โดยมีมลู ค่าการ
ซื ้อขาย 5.21 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน ได้ แก่ PTT(-3.85%) PTTEP(2.74%) GPSC(-2.58%) กลุม่ ธ.พ.เช่น SCB(-4.65%) KBANK(-4.49%) BBL(-1.15%) และกลุม่ สื่อสาร
อย่าง ADVANC(-1.75%) INTUCH(-1.38%) DTAC(-5.03%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT(1.17%) SCC(-2.47%) และ PTTGC(-3.43%) เป็ นต้ น
ผลการประชุม OPEC ที่ออกมาผิดคาดอย่างมาก โดยที่ รัสเซียปฎิเสธข้ อเสนอการปรับลดกําลังการผลิต
นํ ้ามันดิบ 1.5 ล้ านบาร์ เรล/วัน ขณะที่ ซาอุดิอาระเบียประกาศเตรี ยมเพิ่มกําลังการผลิตนํ ้ามันดิบจาก
ปั จจุบนั 9.9 ล้ านบาร์ เรล/วัน เป็ น 12 ล้ านบาร์ เรล/วัน พร้ อมปรับลดค่า OSP Premium นํ ้ามันดิบทุกประเภท
การเจรจาในกลุม่ ผู้ผลิตนํ ้ามันที่ล้มเหลวดังกล่าว จะส่งผลทําให้ สถาวะ Over Supply ดูรุนแรงมากยิ่งขึ ้นสง
ผลให้ ราคานํ ้ามันปรับตัวลดลงรุนแรง และคาดว่าจะยืนในระดับตํ่าต่อเนื่องไปอีกระยะหนึง่ ซึง่ ในเชิงกล
ยุทธ์การลงทุนแนะนําให้ หลีกเลี่ยงการลงทุนในกลุม่ ธุรกิจนํ ้ามัน โรงกลัน่ รวมไปถึงปิ โตรเคมี พอร์ ตการ
ลงทุนวันนี ้จึงแนะนําให้ Cut Loss หุ้น PTTEP ออกจากพอร์ ต แต่ขณะเดียวกันก็จะเป็ นผลดีตอ่ กลุม่ ขนส่งที่
มีนํ ้ามันเป็ นต้ นทุนหลักในการดําเนินธุรกิจ ส่วนประเด็นในประเทศที่อยู่ในความสนใจได้ แก่เรื่ อง มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึง่ ดูเหมือนว่าความสนใจหลักจะอยู่ที่ การสนับทางการเงินให้ กบั กลุม่ ผู้รายได้ น้อย และ
อาชีพอิสระที่ได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 รายละ 1,000 บาท ต่อเนื่อง 2 เดือน ซึง่ น่าจะส่งผลดีตอ่ หุ้น
ในกลุม่ ค้ าปลีก เป็ นหลัก ซึง่ ในส่วนนี ้หุ้นที่อยู่ในพอร์ ตจําลองที่อยู่ในเกณฑ์ได้ ประโยชน์ได้ แก่ CPALL และ
JMART สําหรับกรณีของ SSF ที่จะมีการผ่อนปรนกฎเกณฑ์บางส่วน เช่นการให้ สามารถลงทุนในตลาดหุ้น
ไทยได้ มากถึง 65% และการเพิ่มวงเงิน (ซึง่ ยังไม่มีความชัดเจน) ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าไม่น่าจะมีผลในการ
สร้ างแรงขับเคลี่อนให้ SET Index โดยเชื่อว่าเม็ดเงินสุทธิที่จะเข้ ามาลงทุนน่าจะลดลงอย่างมีนยั สําคัญเมื่อ
เทียบแรงหนุนที่เคยได้ รับจาก LTF ในอดีต ประเมินจากภาพรวมของสภาพแวดล้ อมทางปั จจัยพื ้นฐานเช้ านี ้
เชื่อว่าน่าจะทําให้ SET Index ปรับตัวลดลงได้ โดยอาจลงไปทดสอบบริ เวณ 1330 จุดได้ กลยุทธ์การลงทุน
แนะนํา Cut Loss หุ้น PTTEP และนําเม็ดเงินเข้ าลงทุนใน AOT และ LH ในสัดส่วนเท่าๆ กัน หุ้น Top Picks
แนะนํา CPALL และ LH
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COVID-19 จําวนผู้ติดเชื้อในจีนดูดี แต่นอกจีนยังเพิ่มต่อ
สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกรวมกันอยู่ที่ 109,977 ราย โดยผู้ติดเชื ้อใน จีน เพิ่ม
ที่น้อยลงมาก อยูท่ ี่ 80,735 ราย (สังเกตุได้ จากรูป จะเห็นได้ วา่ เส้ นสีแดง) และอัตราการหายเพิ่มกลับมา
อยู่ที่ 58,600 ราย โดยรวมถือเป็ นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตามสถานการณ์นอก ประเทศจีน จํานวนผู้ติด
เชื ้อนอกจีน อาทิ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน จํานวนผู้ติดเชื ้อยังเพิม่ ขึ ้นเร็ว เช่นเดียกับไทย ประเด็นเรื่ อง
แรงงานไทยที่ไปทํางานที่เกาหลีใต้ เดินทางกลับเข้ ามา ยังทําให้ คนกังวลและมีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวมเป็ น COVID-19 ยังเป็ นปั จจัยกดดันต่อการเติบโตเศรษฐกิจและตลาดหุ้น
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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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จํานวนผู้ตดิ เชือ้ COVID-19 ในจีนและนอกประเทศจีน
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ทีม่ า : World ometer, ASPS

รัฐอัดฉีดเงินกระตุ้นการบริโภค ดีต่อหุ้นค้าปลีก CPALL, JMART
วันศุกร์ ที่ผ่านมาที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบไวรัส
COVID-19 ถือว่าใกล้ เคียงกับที่ ASPS นําเสนอ หลักๆให้ นํ ้าหนักไปที่มาตรการ “อัดฉีดเงินให้ แก่ ผ้ มู ี
รายได้ น้อย, เกษตรกร, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผ่านระบบ E-payment คนละ 1,000 บาท จํานวน 10 ล้ าน
คน น้ อยกว่าเดิมคาด 14.6 ล้ านคน ส่วนระยะเวลามาตรากร 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค. 2563 ถือว่าเร็วกว่าเดิม
เล็กน้ อยที่คาดจะอยุ่ในช่วง พ.ค.-ก.ค.) ขณะที่มาตรการอื่นๆ อาทิ สินเชื่อดอกเบี ้ยตํ่า(Soft loan)อัตรา
0.01% ให้ แก่ SME ผ่านธนาคารออมสิน , ลดอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่ายให้ กบั ผู้ประกอบการชัว่ คราว ให้ SME
นําค่าจ้ างแรงงานมาหักลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า ในช่วง 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2563
โดยรวมมาตการต่ างๆข้ างต้ นจะนําเข้ าทีป่ ระชุม ครม. วันที่ 10 มี.ค. 2563 ASPS เชื่อว่ าจะช่ วย
กระตุ้นกําลังซื้อของประชาชนได้ บ้าง บวกต่ อหุ้นค้ าปลีก เลือก CPALL(FV@B 91) และ JMART
(FV@B 11.6)

กองทุน SSF เงื่อนไขใหม่ ประสิทธิภาพการพยุง SET ไม่เท่า LTF เดิม
ในอดีตช่วงที่มีการซื ้อขายกองทุน LTF ฝ่ ายวิจยั ฯลองพิจาณาเปรี ยบเทียบแรงซื ้อกับแรงขายคืนกองทุน LTF
ในแต่ละปี พบว่า แรงซื ้อกองทุน LTF มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นเกือบทุกปี โดยปี 2562 เป็ นปี สุดท้ ายที่นกั ลงทุนซื ้อ
กองทุน LTF กว่า 7.4 หมื่นล้ านบาท (ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ทรี่ าว 7.1 หมื่นล้ านบาทต่อปี ) รวมถึงใน
แต่ละปี แรงซื ้อ LTF ใหม่มากกว่าแรงขายคืนเสมอ
เปรี ยบเทียบมูลค่ าซือ้ VS ขายคืนของกองทุน LTF

ทีม่ า: SEC, ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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ซึง่ ในปั จจุบนั รัฐบาลปล่อยให้ มาตรการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน LTF หมดอายุลงและได้ เสนอให้ มี
กองทุน SSF ซึง่ มีการปรับเงื่อนไขบางส่วนเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา โดยปรับให้ มีลกั ษณะคล้ ายกองทุน LTF เดิม
คือ ลงทุนในหุ้นได้ มากกว่า 65% แต่อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งทีแ่ ตกต่างกันอยู่ 3 เรื่ อง ดังนี ้
1.ระยะเวลาการถือครอง โดย LTF เดิมระยะเวลาถือครอง 7 ปี ปฎิทนิ แต่ SSF เงื่อนไขใหม่ถือครองอย่าง
น้ อย 10 ปี (นับจากวันที่ซื ้อ)
2.ช่วงเวลาทีส่ ามารถซื ้อกองทุน ซึง่ SSF เงื่อนไขใหม่เปิ ดขายตังแต่
้ เม.ย.63 ถึง มิ.ย.63 เท่านัน้ (ระยะเวลา
3 เดือน)
3.จํ านวนเม็ดเงิ นในการลดหย่อนภาษี ซึง่ เป็ นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิดว่าจะขยายวงเงินจากเดิม
2 แสนบาทต่อปี เป็ น 5 แสนบาทต่อปี หรื อไม่ เพราะยังไม่มีรายละเอียดแน่ชดั ในเรื่ องนี ้ ซึง่ รายละเอียด
ดังกล่าวคาดรอเข้ า การประชุม ครม.อังคารนี ้
โดยสรุ ป กองทุน SSF เงือ่ นไขใหม่ ยังคงเป็ นประเด็นทีต่ ้ องติดตามอย่ างใกล้ ชดิ ว่ าบทสรุ ปจะเป็ น
เช่ นไร อย่ างไรก็ตาม ฝ่ ายวิจัยฯคาดว่ า การปรั บเงือ่ นไข SSF ครั้ งนี้แม้ จะมีประสิทธิภาพไม่ เท่ า
LTF เดิม แต่ ถอื เป็ น Sentiment เชิงบวกทีช่ ่ วยพยุงตลาดลยามปรั บฐานแรงได้ บ้าง รวมถึงความ
กังวลต่ อแรงขาย LTF ก้ อนเดิมลดลงเป็ นการชั่วคราว

ผู้ผลิตน้ํามันความเห็นไม่ตรงกัน กระทบต่อ PTTEP PTT กลุ่มโรงกลั่น และปิโตรฯ
ผลการประชุม OPEC และNon OPEC ที่น่าผิดหวังเมื่อปลายสัปดาห์มี 2 ประเด็นสําคัญที่เป็ นแรงกดดัน
ราคานํ ้ามันดิบโลกปรับฐานลงแรงหลุด 40 เหรี ยญฯ หรื อลดลงรวมกันเฉลีย่ ราว 30%จากสัปดาห์ก่อนหน้ า
หลักๆคือ
 เริ่มจากฝั่ งรั สเซียปฎิเสธข้ อเสนอการตัดลดการผลิตนํ ้ามันดิบ 1.5 ล้ านบาร์ เรล/วัน ของกลุม่
OPEC ผิดจากทีต่ ลาดคาดว่ารัสเซียจะเห็นด้ วย (ปั จจุบนั รัสเซียผลิตนํ ้ามันดิบเป็ นอันดับ 2 ของ
โลกราว 11.2 ล้ านบาร์ เรล/วัน คิดเป็ น 13.7%ของการผลิตทังโลก
้
รองจากสหรัฐ 12.8 ล้ าน
บาร์ เรล/วัน (15.6%)
 ซาอุดอิ าระเบียออกมาประกาศ คือ 1.) ควํ่าข้ อตกลงการปรับลดกําลังการผลิต จากปั จจุบนั ใน
กลุม่ OPEC ทําสัญญาตัดการผลิตนํ ้ามัน 1.7 ล้ านบาร์ เรล/วัน และประกาศจะเพิ่มกําลังการผลิต
นํ ้ามันดิบให้ เกินจากปั จจุบนั 9.9 ล้ านบาร์ เรล/วัน โดยตลาดคาดมีโอกาสผลิตขึ ้นไปอยู่ที่ 12 ล้ าน
บาร์ เรล/วัน 2.) ประกาศปรับลดราคา OSP Premium นํ ้ามันดิบทุกประเภทของประเทศซาอุฯ
คือ ราคาจะปรับลดลง จากเดือน มี.ค. คือ (ราคานํ ้ามันที่ขายไปยังยุโรปปรับลดลงจากปั จจุบนั 8
เหรี ยญ , นํ ้ามันที่ขายสหรัฐ ลดลง 7 เหรี ยญ, นํ ้ามันที่ ขายเอเชีย ลดลง 6 เหรี ยญ)
ซึง่ คาดว่าประเด็นดังกล่าวจะยังกดดันให้ ภาวะ Oversupply ของนํ ้ามันดิบจะเพิ่มขึ ้น อีกทังการแพร่
้
ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ที่ยงั คงอยู่ และคาดจะยังคงใช้ เวลา จะส่งผลกระทบต่อ Demand ความต้ องการใช้
นํ ้ามันโลกในอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง
Demad & Supply นํา้ มันในตลาดโลก
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ทีม่ า : OPEC

ทังนี
้ ้ ASPS คาดทิศทางราคานํ ้ามันดิบโลกจะผันผวนในทิศทางขาลง และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยทังปี
้ คาด
จะมีโอกาสตํ่ากว่าสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบดูไบปี 2563 ของฝ่ ายวิจยั ที่กําหนดไว้ ที่ 65 เหรี ยญฯ/บาร์ เรล
เนื่องจากค่าเฉลี่ยนํ ้ามันดิบดูไบ YTD อยู่เพียง 58.04 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล และ ราคานํ ้ามันดูไบ ปั จจุบนั อยู่
ราว 47 เหรี ยญฯ
กลุ่มพลังงาน ฝ่ ายวิจยั ได้ ทําศึกษา Sensitivity Analysis หากราคานํ ้ามันดิบลดลงตํ่ากว่าสมมติฐานทุกๆ
5 เหรียญ จะกระทบต่อ Fair value ของ PTTEP (FV@B170) ปรับตัวลดลงจากปั จจุบนั ราว 10-14 บาท/หุ้น
ขณะที่ PTT (FV@B56) กระทบราว 2-3 บาท/หุ้น ระยะสันแนะนํ
้
าชะลอการลงทุน
ขณะที่ธุรกิจโรงกลั่น แม้ ราคานํ ้ามันดิบที่อยู่ในทิศทางขาลง ถือเป็ นปั จจัยบวกต่อธุรกิจ แต่เชื่อว่าราคา
นํ ้ามันสําเร็จรูปมีแนวโน้ มปรับลดลงตาม ทําให้ คาดการณค่าการกลัน่ ยังอยุ่ในกรอบแคบๆ โดยรวมคาด
ธุรกิจโรงกลัน่ มีโอกาสจะบันทึกขาดทุน Stock นํ ้ามันสุงขึ ้นอย่างมีนยั ยะมากขึ ้น ขณะที่ธุรกิจปิ โตรเคมี
คาดต้ นทุน Freeze Stock จะปรับลงตามราคานํ ้ามัน แต่เชื่อว่าราคาผลิตภัณฑ์ขนปลายมี
ั้
โอกาสปรับลง
ตาม ทําให้ Spread ปิ โตรเคมียงั อยู่ในระดับตํ่า ดังนัน้ ASPS แนะนํายืนยันลงทุนน้ อยกว่าตลาดทัง้ โรงกลัน่
และกลุม่ ปิ โตรเคมี เหมือนเดิม

เปรียบเทียบ Sensitivity ราคาน้ํามัน กับเป้าหมาย SET
ราคานํ ้ามันดิบโลกในเช้ านี ้ปรับฐานแรงกว่า 20% จากการที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่มกําลังการผลิต และตัดลด
รายได้ กดดันตลาดหุ้นทัว่ โลกปรับฐานแรง เช่น Dow Jones Futures ปรับฐานเกิน 1000 จุด ขณะที่ตลาด
หุ้นไทยเอง มีโอกาสปรับฐานแรงเช่นกัน เนื่องจาก SET Index มีสดั ส่วนหุ้นนํ ้ามันมากที่สดุ กว่า 12% ใน
กลุม่ อุตสาหกรรม และเมื่อรวมกับปิ โตรเคมี 2.9% มีสดั ส่วนทังสิ
้ ้นเกือบ 15%
ฝ่ ายวิจยั ฯ คาดทิศทางราคานํ ้ามันดิบโลกยังผันผวนในทิศทางขาลง และคาดว่าราคานํ ้ามันเฉลี่ยทังปี
้ 2563
มีโอกาสตํ่ากว่าสมมุติฐานที่ประเมินไว้ ที่ 65 เหรี ยญ/บาร์ เรล เนื่องจากล่าสุดราคาเฉลี่ยนํ ้ามันดูไบ (ytd) อยู่
ที่ 56.8 เหรี ยญ/บาร์ เรล และราคาปั จจุบนั อยู่ที่ 39 เหรี ยญ/บาร์ เรล
อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจยั ได้ ทําการศึกษา Sensitivity หากราคานํ ้ามันดิบปรับลดลงทุกๆ 5 เหรี ยญ จะกดดัน
ต่อประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียน 1 หมื่นล้ านบาท หรื อ EPS63F ลดลง 0.93 จุด กดดันเป้าหมาย
SET ลดลง 16 จุด หากให้ ราคานํ ้ามันดิบดูไบยืนระดับ 39 เหรี ยญ/บาร์ เรล ตลอดช่วงที่เหลือของปี ราคา
เฉลี่ยนํ ้ามันดูไบปี 2563 ราว 42.5 เหรี ยญ/บาร์ เรล ทําให้ เป้าหมายของดัชนีลดลงมาอยูท่ ี่ 1384 จุด
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Sensitivity ราคานํา้ มัน กับเป้าหมาย SET
สมมุติฐ านราคาน้ํา มันดิบ
เหรียญ/บาร์เรล
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ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั ASPS

แม้ ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยยังมี Upside และยังมีความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ้ามันทีเ่ ป็ น
ทิศทางขาลง ดังนั้นยังคงให้ ชะลอการลงทุนในหุ้นนํ้ามันออกไปก่ อน
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