Market Talk
Investment Strategy
Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฝ่ายวิจัยปรับลดประมาณการ EPS ตลาดเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ไตรมาส เพื่อสะท้อนสมมุติฐานราคา
น้ํามันที่ปรับลดลง และผลกระทบจาก COVID-19 เพิ่มเติม พบว่ากําไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ 8.54 แสน
ล้านบาท คิดเป็น EPS ที่ 79.62 บาท ลดลงจากประมาณการเดิม 6.79% และลดลง 10.14%YoY
เป้าหมาย SET Index คํานวณบน Earning Yield Gap 5% ได้ที่ 1372 จุด วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต
Top Picks LH (FV@B 12), INTUCH (FV@B 73.10) และ CPF (FV@B 40)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นตลอดวัน ซึง่ เป็ นการรี บาวน์กลับหลังจากตอบรับประเด็นการปรับลงของ
ราคานํ ้ามันดิบและ COVID-19 ไปมากแล้ วและคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลในหลาย
ประเทศรวมถึงไทย จนผลักดันให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1271.25 จุด เพิ่มขึ ้น 15.31 จุด
หรื อ +1.22% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 7.46 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ค้ าปลีก ได้ แก่
CPALL(+4.31%) CRC(+5.04%) HMPRO(+2.99%) กลุม่ พลังงานเช่น PTT(+1.79%) TOP(+6.87%)
GULF(+3.06%) และกลุม่ การเงินอย่าง อาทิ BAM(+4.64%) MTC(+5.29%) SAWAD(+3.14%) รวมถึง
หุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT(+1.66%) CPF(+4.34%) และ CPN(+2.80%) เป็ นต้ น
ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนํ ้าหนักยังให้ ความสําคัญกับการให้ สินเชื่ออัตราดอกเบี ้ยตํ่า
ซึง่ มาตรการในรอบนี ้มีวงเงินรวมราว 1.8 แสนล้ านบาท ส่วนที่เหลือเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายในการครอง
ชีพของภาคครัวเรื อนในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงการดูแลแรงงานที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั โดยภาพรวมของมาตรการส่วนนี ้ฝ่ ายวิจยั เห็นว่า มีนํ ้าหนักที่จะทําให้ เกิดการขับเคลื่อน GDP
Growth ไม่มากนัก อีกทังยั
้ งไม่เห็นผลได้ ในระยะสัน้ ส่วนมาตรการที่สนับสนุนตลาดทุน ได้ อนุมตั ิให้ เพิ่ม
วงเงินในการลดหย่อนภาษีผ่านการซื ้อกองทุน SSF ขึ ้นมาอีก 2 แสนบาท (เป็ นวงเงินที่แยกออกจาก SSF
เดิม และไม่รวมกับ RMF+กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ) ซึง่ หากนําไปเทียบเคียงกับวงเงินที่ LTF เคยได้ อยู่ที่
ประมาณ 5 แสนบาท รวมถึงระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานถึง 10 ปี (LTF 7 ปี ปฎิทนิ ) อีกทังเป็
้ นการให้
ซื ้อในช่วงเวลาจํากัดเพียง 3 เดือน แล้ ว ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าน่าจะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้ ามาไม่เกินช่วง 2 – 2.5
หมื่นล้ านบาท ซึง่ ด้ วยเงื่อนไขดังกล่าวอาจทําให้ สร้ าง Impact ให้ เกิดขึ ้นกับ SET Index ไม่มาก แต่ในอีก
ทางหนึง่ ก็น่าจะมีผลในการสร้ าง Sentiment เชิงบวกให้ กบั การลงทุนในช่วงเวลานี ้ สําหรับประเด็นอื่นที่
น่าสนใจคือการปรับลดประมาณการ ซึง่ ผลจากการปรับลดสมมุติฐานในเรื่ องราคานํ ้ามัน จาก 65$ มาเป็ น
40$ ในปี 2563 และ 45$ ในระยะยาว บวกกับผลกระทบเพิ่มเติมจาก COVID-19 ทําให้ ฝ่ายวิจยั ต้ องปรับ
ลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนลงอีกครัง้ (นับเป็ นครัง้ ที่ 2 ในรอบ 1 ไตรมาส ซึง่ ไม่เคยเกิดขึ ้นมา
ก่อน) โดยประมาณการกําไรสุทธิรวมปี 2563 ใหม่อยู่ที่ 8.54 แสนล้ านบาท คิดเป็ น EPS ที่ 79.62 บาท/หุ้น
ลดลง 6.97% จากประมาณการเดิม และลดลง 10.14% YoY ส่วนดัชนีเป้าหมาย คํานวนบน Market
Earning Yield Gap ที่ 5% และ Bond Yield 1 ปี ที่ 0.802% จะให้ คา่ SET Index ที่ 1372 จุด กลยุทธ์การ
ลงทุนวันนี ้ไม่มีการปรับพอร์ ต หุ้น Top Picks ยังคงเลือก 3 บริ ษัทเดิมคือ LH และ INTUCH จากจุดเด่นเรื่อง
เงินปั นผล และ CPF ในฐานะที่จะได้ ประโยชน์จากการซื ้อกิจการ TESCO
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COVID-19 กระทบเศรษฐกิจ ทําให้สหรัฐและทั่วโลกออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกปี 2563 คาดชะลอตัวชัดเจน ปั จจัยกดดันในครัง้ นี ้เกิดขึ ้นทัว่ โลกพร้ อมกัน สาเหตุหลักมาจาก
COVID-19 ทีก่ ระทบตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเกือบทุกตัวในหลายประเทศ ทังการบริ
้
โภคครัวเรื อน, ภาค
การค้ าระหว่างประเทศ(X&M) และการลงทุนทังภาครั
้
ฐและเอกชน ซึง่ ASPS คาดว่าสถานการณ์ตอนนี ้
กดดันเศรษฐกิจมากกว่า Trade war (กระทบตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจบางตัว อาทิ การค้ าระหว่างประเทศ)
อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์จํานวนผู้ติดเชื ้อดีขึ ้น เชื่อว่า 2H63 เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะกลับมาขยายตัว

ภราดร เตียรณปราโมทย์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636
วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506
ภวัต ภัทราพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

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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ได้ โดย ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกอยู่ที่ 119,176 ราย แต่ที่สําคัญคือ ในจีน ผู้ติดเชื ้อรายวันเพิ่มน้ อยลง
มากเฉลี่ย 20 ราย ล่าสุด อยู่ที่ 80,778 ราย ขณะทีอ่ ตั ราการหายเพิ่มกลับมาอยู่ที่ 61,481 ราย) แต่ยงั ให้
นํ ้าหนัก จํานวนผู้ติดเชื ้อนอกจีน อาทิ เกาหลีใต้ , อิตาลี อิหร่าน ยังเพิม่ ขึ ้นต่อ
ภาพรวม Fund flow ในปี นี ้ยังคงเห็นเงินไหลจากสินทรัพย์เสี่ยงเห็นได้ จาก ตลาดหุ้นทัว่ โลกหากนับตังแต่
้ ต้น
ปี (ytd) ปรับฐานแรงเฉลีย่ ราว 14.5% ขณะที่ SET index ปรับฐานราว 19.53%ytd (อิงจาก Blommberg
ปรับลดลงมากทีส่ ดุ อันดับ 19 โลก ตลาดหุ้นที่ปรับลดลงมากสุดของโลกคือ ตลาดหุ้นกรี ซ –31.46% อันดับ
2 คือ ตลาดหุ้นรัสเซีย –29.36% และอันดับ 3 คือ ตลาดหุ้น Luxemberg –26.34% โดยเห็นเม็ดเงินไหล
เข้ าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย เห็นได้ จาก ทองคําที่ปรับขึ ้นมาตังแต่
้ ต้นปี ราว 9.3% และทีส่ าํ คัญคือเงินไหลเข้ า
พันธบัตรเห็นได้ จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี (Bond Yield) ทัว่ โลกที่มีแนวโน้ มลดลงและทําจุด
ตํ่าสุดโดยเฉพาะในสหรัฐ Bond Yield 10 ปี ล่าสุดอยู่ที่ 0.729% และในหลายประเทศยังคงติดลบ อาทิ
Bond Yield 10 ปี เยอรมัน -0.78% ,ฝรั่งเศส -0.3% ญี่ปนุ่ -0.085% ขณะที่ไทย Bond Yield 10 ปี อยู่ที่
0.927% และ อายุ 1 ปี อยู่ที่ 0.802%
ตราผลตอบแทนตลาดหุ้นทั่วโลก

ทีม่ า : Bloomberg

อย่างไรก็ตามระยะสันตลาดหุ
้
้ นโลกฟื น้ ตัว หลังจากมีปัจจัยหนุนระยะสันหลั
้ งจากรัฐบาลสหรัฐ เตรียม
ประกาศลด Tax payroll ลูกจ้ างและนายจ้ างเหลือ 0% คาดระยะเวลาจนถึงสิ ้นปี 2563 แต่รอรายละเอียด
และ ตลาดคาดหวังธนาคารกลางหลักๆ จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของนโยบายการเงิน
โดยเฉพาะ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตลาดคาดโอกาสเกือบ 100% จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายลงในการประชุมวันที่ 17-18 มี.ค. 2563 คาดปรับลดดอกเบี ้ยลงราว 0.75%-1% จะทําให้ ดอกเบี ้ย
ลงมาอยู่ทเี่ หลือ 0.25-0.5%(ระดับเกือบตํ่าสุดตังแต่
้ วิกฤตซัพไพรม์) ภายหลังจากที่ Fed ปรับลดดอกเบี ้ย
ไปแล้ ว 0.5% ในการประชุมนอกรอบเมือ่ ต้ นเดือน มี.ค. เช่นเดียวกับไทย ASPS คาด กนง.จะปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยฯลง 0.25% มาอยู่ที่ 0.75% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากรัฐบาล ไม่หนักพอที่จะทําให้ GDP ฟื้นตัว
อีกทางหนึง่ หวังนโยบายการคลังกระตุ้นล่าสุดวานนี ้ ครม.เห็นชอบมาตรการลดผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัส COVID-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่าผิดไปจากที่คาด เนื่องจากมิได้ มีมาตรการที่
กระตุ้นเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบ หรือกระตุ้นการบริ โภคดังที่คาดก่อนหน้ า โดยมาตรการส่วนใหญ่ได้ เน้ นไปที่การ
เยียวยาภาคธุรกิจ และประชาชนทัว่ ไป จากผลกระทบ COVID-19 มากกว่า รายละเอียดดังตาราง
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มาตรการลดผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19

ทีม่ า: กระทรวงการคลัง , ASPS

คาดว่ ามาตรการต่ างๆข้ างต้ น อาจยังไม่ มีนํา้ หนักเพียงพอต่ อการกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจ อีก
ทัง้ ยังเป็ นมาตรการที่ไม่ เห็นผลในระยะสัน้ ทัง้ นีฝ้ ่ ายวิจยั ประเมิน GDP Growth ไทยปี 2563 ที่
1.6% และมีโอกาสเข้ าสู่ภาวะชะลอตัว หรื อ Recession หากไม่ สามารถดึงสถานการณ์ เศรษฐกิจ
ให้ พลิกฟื ้ นกลับมาได้ ภายใน 1H63

กองทุน SSF ช่วยสร้าง Sentiment สําหรับประคองตลาดทุนระยะสั้น
ในส่วนของมาตรการสร้ างความเชื่อมัน่ ในระบบตลาดทุน ได้ มีการปรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุน
รวมเพื่อการออม (SSF) โดยกําหนดนโยบายให้ ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิได้ ตามที่จ่ายจริ ง สําหรับวงเงินส่วนเพิ่มให้ ลดหย่อนภาษีอีก 2 แสนบาท (รวม SSF เงื่นไขเดิม
2 แสนบาท เป็ น 4 แสนบาท) ซึง่ ส่วนที่เพิ่มขึ ้นมานันไม่
้ รวมอยู่ในวงเงินกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF)
และกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ (PVD)
หากพิจารณาในอดีตช่วงที่มีการซื ้อขายกองทุน LTF มีเม็ดซื ้อสุทธิเงินกว่า 7.4 หมื่นล้ านบาทในปี 2562 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับวงเงิน SSF เงือนไขใหม่ที่เพิ่มขึ ้นมา 2 แสนบาทนัน้ คิดเป็ นสัดส่วนราว 2 ใน 5 ส่วน หรื อ
40% จากวงเงิน LTF เดิม ซึง่ คิดเป็ นเม็ดเงินอยู่ที่ 2.8 หมื่นล้ านบาท ยังมีโอกาสลดลงจาก 2 เงื่อนไขที่
แตกต่างจากกองทุน LTF เดิม คือ
1.ระยะเวลาการถือครองทีน่ านขึ้น โดย LTF เดิมระยะเวลาถือครอง 7 ปี ปฎิทิน แต่ SSF เงื่อนไขใหม่ถือครอง
อย่างน้ อย 10 ปี (นับจากวันที่ซื ้อ)
2.มีช่วงเวลาทีส่ ามารถซื ้อกองทุน 3 เดือน ซึง่ SSF เงื่อนไขใหม่เปิ ดขายตังแต่
้ เม.ย.63 ถึง มิ.ย.63 เท่านัน้
(ระยะเวลา 3 เดือน)
ข้ อแตกต่ างทั้ง 2 ประเด็น จึงทําให้ ฝ่ายวิจัยฯคาดว่ าเม็ดเงินซือ้ สุทธิจะถูกลดทอนลง คาดว่ ามี
เงินทุนหนุนตลาดราว 2 – 2.5 หมื่นล้ านบาท
และในอีกมุมหนึ่งหากพิจารณาอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายของ SET Index ในปี ทีผ่ ่ านมาอยู่ท่ี
76% ซึง่ หากคิดรายไตรมาส อยู่ที่ 19% จึงคาดว่ ามีเม็ดเงินหมุนเวียนเพิม่ เติมอีก (4 – 5 พันล้ าน
บาท ในช่ วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2563) หนุนเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจาก SSF เงือ่ นไขใหม่ ช่วง
ไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.4 – 3 หมื่นล้ านบาท
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โดยสรุ ป ฝ่ ายวิจัยฯคาดว่ า การปรั บเงือ่ นไข SSF ครั้ งนี้แม้ จะมีประสิทธิภาพไม่ เท่ า LTF เดิมตาม
บางเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่ างกัน แต่ ถอื เป็ น Sentiment เชิงบวกทีช่ ่ วยพยุงตลาดทุนในยามทีป่ รั บฐานแรง
และขาดแรงหนุนอย่ างมีนัยฯ รวมถึงช่ วยบรรเทาให้ แรงขายของเม็ดเงิน LTF ก้ อนเดิมลดลง

จําเป็นต้องปรับลด EPS ครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ไตรมาส
ตลาดหุ้นเผชิญกับแรงกดดันมากมาย ในช่วง 3 เดือนรกของปี 2563 หลักๆ คือ การระบาดของไวรัส
COVID-19 แม้ ในจีนจะเริ่ มมีผ้ ตู ิดเชื ้อชะลอตัวลง แต่ทว่าสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศอื่นๆ กลับ
มีแนวโน้ มรุนแรงขึ ้น อาทิ อิตาลีมียอดผู้ติดเชื ้อสะสมขึ ้นแซงจีน และล่าสุดยังมีประเด็นซาอุดิอาระเบีย
กลับมาเพิ่มกําลังผลิตนํ ้ามัน กดดันราคานํ ้ามันปรับฐานแรง ดังนันฝ่
้ ายวิจยั ASPS ปรับลดสมมติฐาน
ราคานํ ้ามันดิบดูไบลงเหลือ 40 และ 45 เหรี ยญฯ ในปี 2563 และตังแต่
้ ปี 2564 เป็ นต้ นไป จากความ
ล้ มเหลวของการประชุมกลุม่ OPEC สอดคล้ องกับผลกระทบจากทัง้ supply ที่เพิ่ม และ demand ที่ชะลอ
ตัวจาก COVID-19 ที่น่าจะยืดเยื ้อ รวมถึงบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆที่ได้ ผลกระทบจาก COVID-19 และปั จจัย
ลบเฉพาะตัว
ส่ งผลฝ่ ายวิจัยเป็ นต้ องปรั บลด EPS เป็ นครั้ งที่ 2 ในรอบ 1 ไตรมาส เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะ
ตลาด ณ ปั จจุบัน มากทีส่ ุด จากเดิมประเมินกําไรบริษัทจดทะเบียนปี 2563 ไว้ ที่ 9.18 แสนล้ าน
บาท ปรั บลดลง 6.4 หมื่นล้ านบาท หรือ 7% (ลดลงจากหุ้นกลุ่มนํ้ามัน-ปิ โตร 5.7 หมื่นล้ านบาท และ
หุ้นอื่นๆ อีก 6.9 พันล้ านบาท) จนล่ าสุดมีกาํ ไรบริษัทจดทะเบียนปี 2563 อยู่ที่ 8.54 แสนล้ านบาท
คิดเป็ น EPS63F 79.62 บาท/หุ้น (ลดลงจาก 85.59 บาท/หุ้น)
ปรั บลด EPS63F เพื่อสะท้ อนผลกระทบจาก COVID-19 และราคานํา้ มันที่อยู่ในระดับตํ่า
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0.66
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ทีม่ า ASPS

และหากพิจารณา Valuation ของ SET Index ณ ปั จจุบนั 1271.25 จุด โดยพิจารณาผ่าน Market Earning
Yield Gap ภายใต้ EPS63F ใหม่ที่ระดับ 79.62 บาท/หุ้น พร้ อมกับใช้ Bond Yield 1 ปี ณ ปั จจุบนั ที่ 0.80%
จะได้ Market Earning Yield Gap เท่ากับ 5.46 % ถือว่าสูงมาก และหากประเมินเป้าหมายของ SET
แบบอนุรักษ์ นิยม โดยใช้ Market Earning Yield Gap ทีร่ ะดับ 5 % จะได้ ช่วงซือ้ ขายที่ P/E 17.24 เท่ า
พอคูณกับ EPS63F ใหม่ ทร่ี ะดับ 79.62 บาท/หุ้น จะได้ เป้าหมาย SET Index ปี 2563 ใหม่ ท่ี 1372
จุด
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