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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

จากต้นปี 2563 SET Index ปรับตัวลดลงมากถึง 29.43% สะท้อนปัจจัยลบหลายประการที่เข้ามา
กดดันพร้อมๆ กัน ฝ่ายวิจัยยังคงเห็นว่าการปรับลดลงของ SET Index ดังกล่าวเป็นการปรับลดลง
ที่แรงเกินไป จนทําให้เกิดภาวะที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ซึ่งการหลุดพ้นภาวะดังกล่าวจําเป็นต้อง
อาศัยหลายมาตรการเข้ามาช่วย วันนี้แนะนําปรับพอร์ตโดยเพิ่ม RATCH เข้าไป และขาย STEC และ MCS
ออก Top Picks เลือก INTUCH (FV@B 73.10) และ RATCH (FV@B 75)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงตลอดวัน จนทําให้ เกิด Circuit Breaker ครัง้ ที่ 4 ตังแต่
้ จดั ตังเกณฑ์
้
นี ้
ขึ ้นมาในปี 2542 โดยประเด็นกดดันมาจาก WHO ประกาศ COVID-19 เป็ นโรคระบาดใหญ่ทวั่ โลก รวมถึง
คําแถลงของประธานาธิปดีทรัมป์ช่วงเช้ า ก็ยงั ไม่สามารถเรี ยกความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนเท่าที่ควร จึงทําให้
ตลาดปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1114.91 จุด ลดลง 134.98 จุด หรือ -10.80% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 1.01
แสนล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน ได้ แก่ PTT(-9.40%) PTTEP(-16.96%)
GULF(-13.53%) GPSC(-12.23%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(-12.81%) BTS(-11.01%) BEM(-12.64%) และ
กลุม่ ค้ าปลีกอย่าง อาทิ CPALL(-6.44%) CRC(-14.89%) HMPRO(-15.11%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่
อย่างเช่น SCC(-10.58%) ADVANC(-6.22%) และ CPN(-12.04%) เป็ นต้ น
หลากหลายปั จจัยที่เข้ ามากดดันตลาดหุ้นตังแต่
้ ต้นปี ไม่วา่ จะเป็ นขันตอนการจั
้
ดทํางบประมาณปี 2563 ที่
ล่าช้ า ความร้ อนแรงของการเมืองระหว่างประเทศ Trade War ทีย่ งั มีผลต่อเนื่อง ภาวะภัยแล้ ง ปั ญหาฝ่ น
PM2.5 ตามด้ วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ การปรับตัวลดลงแรงของราคานํ ้ามันในตลาดโลก
ส่งผลทําให้ SET Index จากต้ นปี 2563 จนถึงปั จจุบนั ปรับตัวลดลงมากถึง 29.43% ขณะที่ในทาง
ปั จจัยพื ้นฐาน ก็ได้ มีการปรับลดประมาณการเพื่อสะท้ อนภาพผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน โดยปรับลด GDP
Growth ลงมาอยูท่ ี่ 1.6% (เดิม 2.7%) ส่วนประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนปี 2563 ได้ ปรับลดลงมาราว
15% จากประมาณการเดิมมาอยู่ที่ 8.54 แสนล้ านบาท เห็นได้ วา่ ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงเป็ นการปรับลด
มากกว่า ผลกระทบในทางประมาณการของกําไรบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ มองได้ เป็ น 2 มุม คือ 1) นักลงทุน
อาจประเมินว่าประมาณการกําไรของบริ ษัทจดทะเบียน อาจยังมี Downside ให้ ปรับลดลงเพิ่มเติม หรือ 2)
ราคาปรับตัวลดลงแรงเกินไป โดยมีลกั ษณะของ Panic Sell เป็ นแรงสะสม ซึง่ หากเป็ นในมุมมองที่ 2 ฝ่ าย
วิจยั เห็นว่าองค์ประกอบหลักที่จะช่วยให้ สถานการณ์ดชี ึ ้น คือการที่ต้องสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุน
ซึง่ อาจต้ องดําเนินการผ่านมาตรการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็ นยาแรง หรื อแนวทาง
ในการปรับกลไกการซื ้อขายบางลักษณะเพือ่ ลด Momentum ในการแกว่งตัวลดลง ถือเป็ นปั จจัยที่ต้อง
ติดตามในระยะต่อไป สําหรับทิศทางในวันนี ้ เป็ นไปได้ ที่จะเห็น SET Index ผันผวนในทิศทางลงต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ประเมินจากสภาพแวดล้ อมที่ยงั ไม่มีปัจจัยบวกเข้ ามาหนุนในปั จจุบนั กลยุทธ์การลงทุน ยังคงให้
ความสําคัญกับหุ้นปั นผล ซึง่ ฝ่ ายวิจยั ได้ คดั กรองหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปั นผลต่อเนื่องในช่วง 12 ปี ทีผ่ ่าน
มา และที่ระดับราคาปั จจุบนั ให้ Dividend Yield ระดับที่น่าพอใจ โดยวันนี ้แนะนําให้ ปรับพอร์ ต โดยลดหุ้น
STEC และ MCS ออกจากพอร์ ต และให้ เปลีย่ นเป็ นหุ้น RATCH เข้ ามาแทน ส่วน Top Picks เลือก INTUCH
และ RATCH

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,114.91
-134.98
101,652

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,928.87
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-4,077.94
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-4,636.95
นักลงทุนรายย่อย
10,643.76
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COVID-19 ทําให้ธนาคารกลางหลายแห่งอัดฉีดเงินกระตุ้น
สถานการณ์การะบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นเป็ น 134,559 ราย โดย
จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่สว่ นใหญ่มาจากประเทศอื่นๆนอกเหนือจากจีน เช่น อิตาลีมีผ้ ตู ิดเชื ้อรายใหม่
2,651 ราย, อิหร่าน 1,075 ราย, สเปน 869 ราย, เยอรมนี 779 ราย, ฝรั่งเศส 595 ราย, สหรัฐ 415 ราย เป็ น
ต้ น ขณะที่ไทยมีผ้ ตู ิดเชื ้อรายใหม่ 11 ราย ความกังวลไวรัส COVID-19 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
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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
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เศรษฐกิจโลกแล้ ว ยังส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโลกเช่นกัน สะท้ อนจากตลาดหุ้นโลกปรับฐานค่อนข้ างแรง
วานนี ้ นําโดยดัชนี Dow Jones ลดลง 9.99%, S&P500 ลดลง 9.51% และ NASDAQ ลดลง 9.43% รวมถึง
ราคานํ ้ามันดิบปรับลดลงต่อ (ราคานํ ้ามัน WTI ลดลง 4.5% และ Brent ลดลง 7.2%)
ขณะที่ธนาคารกลางต่างๆของโลก ดําเนินนโยบายการเงินเพื่อลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยวานนี ้
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แม้ ยงั คงอัตราดอกเบี ้ย Deposite Facility Rate (อัตราดอกเบี ้ยที่ ECB ให้ กบั
ธนาคารกลางต่างๆในยุโรปทีฝ่ ากเงินกับ ECB) ที่ -0.5% ซึง่ ผิดจากทีต่ ลาดคาดว่าจะลดลงเหลือ -0.6% แต่
ECB ได้ ประกาศเพิ่มวงเงินการเข้ าซื ้อพันธบัตร (QE) อีก 1.2 แสนล้ านยูโร จนถึงสิ ้นปี 2563 เพิ่มเติมจาก
มาตรการ QE เดิม วงเงิน 2 หมื่นล้ านยูโรที่ ECB ดําเนินการมาตังแต่
้ เดือน พ.ย. 2562 สอดคล้ องกับ
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศปรับปรุงการดําเนินการธุรกรรมในตลาดการเงิน โดยขยายขอบเขต
สินทรัพย์ที่เข้ าซื ้อ จากเดิมที่เน้ นตัว๋ เงินคลัง (T-Bill) มาเป็ นพันธบัตรที่มีอายุยาวขึ ้น, เพิ่มวงเงินธุรกรรม
Repo ระยะเวลา 1 และ 3 เดือน วงเงินรวม 1 ล้ านล้ านเหรี ยญ (อย่างละ 5 แสนล้ านเหรียญ) ตังแต่
้ วนั ที่ 13
มี.ค. 2563 และคงธุรกรรม Overnight repo และ Term repo ระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงิน 1.75 แสนล้ าน
เหรี ยญ และ 4.5 หมื่นล้ านเหรี ยญตามลําดับ ในภาพรวม จากท่าทีของธนาคารกลางโลกส่งผลให้ ตลาดให้
นํ ้าหนักการประชุมธนาคารกลางในสัปดาห์หน้ า เริ่มตังแต่
้ การประชุม Fed 17-18 มี.ค. 2563 ตลาดคาดจะ
ลดดอกเบี ้ยลงราว 0.75%-1% ทําให้ ดอกเบี ้ยลงมาอยู่ที่เหลือ 0.25-0.5% (ระดับเกือบตํ่าสุดตังแต่
้ วิกฤตซัพ
ไพรม์), การประชุม BOJ 18-19 มี.ค. 2563 ตลาดคาดอาจะปรับลดดอกเบี ้ยเช่นกัน และในส่วนของไทย
ASPS คาด กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยฯลง 0.25% มาอยู่ที่ 0.75% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน

ทั่วโลกระดมหลายมาตรการ ฟื้นเศรษฐกิจ แต่ไทยยังไม่ชัดเจน
ตลาดหุ้นไทย (SET Index) นับตังแต่
้ ต้นปี ปรับฐานลงรวมราว 461 จุดหรื อราว 29.4% ล่าสุด วานนี ้ปิ ดที่
1114.9 จุด ถือว่าการปรับลงแรงมากกว่าการปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียน(EPS) ปี 2563
ASPS ปรับลดลงไป 14.6% ปั จจุบนั คาดอยู่ที่ 8.54 แสนล้ านบาท เท่ากับ 79.62 บาท/หุ้น (จากต้ นปี คาด
1 ล้ านล้ านบาท เท่ากับ 95.7 บาท/หุ้น)
เชื่อว่าตลาดที่ปรับฐานแรงในปั จจุบนั เกิดหลักๆเกิดจากการขาดความเชื่อมัน่ ทัง้ 1) แนวโน้ มการเติบโต
เศรษฐกิจ ปี 2563 ที่เห็นสัญญาณชะลอตัวชัดเจน หลักๆมาจากแพร่ระบาด COVID-19 ที่ยงั แพร่ระบาด
ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทังการบริ
้
โภค, การท่องเที่ยว โดยเครื่ องจักรขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทยเกือบทุกตัวชะลอ ล่าสุดวานนี ้รายงานดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค(CCI) เดือน ก.พ. 2563
เหลือระดับ 64.8 จุดตํ่าสุดในรอบ 21 ปี ขณะที่มาตรการการคลังของรัฐที่พงึ่ ออกมา ไม่เพียงพอที่จะเยียวยา
หรื อผลักดันเศรษฐกิจได้ มากนัก (ASPS คาด GDP Growth 1.6%yoy) 2) ตลาดเชื่อว่า EPS มีโอกาสปรับ
ลงต่อในอนาคต และอีกส่วนนึงเกิดเชื่อว่าจากกลไกของ Short selling , Force sell โดยเฉพาะ Block trade
ฯลฯ
โดยรวมตลาดหุ้นที่ปรับฐานแรงทําให้ เริ่ มเห็นหลายประเทศทัว่ โลก เริ่ มมีการออกมาตรการดูแลด้ านตลาด
ทุนเพื่อ ไม่เกิดการ Panic อาทิ สเปนประกาศห้ าม Short selling 69 บริษัทจดทะเบียน มีผลวันนี้
หลังจากตลาดหุ้นปรั บลงมา 14%เมื่อวานนี้ เช่ นเดียวกับ อิตาลี, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้ , ไต้ หวัน
ขณะทีไ่ ทยยังไม่ มีการประกาศคล้ ายประเทศอื่นๆ แต่ วานนี้ตลาดหลักทรั พย์ ประกาศเตรี ยมออก
กองทุนพยุงหุ้นไทย แต่ ยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจน
อีกทางหนึง่ หากแนวโน้ มสถานการณ์ต้นตอปั ญหา คือ COVID-19 ดีขึ ้น ดังเช่น จีนทีส่ ถานการณ์เริ่ มกลับ
เข้ าสูภ่ าวะปกติ และเห็นบางประเทศมีมาตรการที่เฉียบขาดในการควบคุมการติดเชื ้อ โดยการประกาศปิ ด
ประเทศ อาทิ อิตาลี และอินเดีย ประกาศห้ ามต่างชาติเดินทางเข้ าประเทศ โดยรวมหากจํานวนผู้ติดเชื ้อ
นอกจีนเริ่ มเพิ่มขึ ้นในอัตราน้ อยลงเหมือนจีน เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื น้ ตัวแรงเหมือนในอดีต
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กลยุทธ์ยังคงเน้นหุ้นปันผลที่จ่ายปันผลสม่ําเสมอกว่า 12 ปี ชอบ RATCH INTUCH
บ่ายวานนี ้ตลาดหุ้นไทยปรับฐานแรง 125.05 จุด หรื อ 10% จนเกิด Circuit Breaker เป็ นครัง้ ที่ 4 ตังแต่
้
จัดตังเกณฑ์
้
นี ้ขึ ้นมาในปี 2542 แต่หากวิเคราะห์จากสถิติในอดีต พบว่าหลังจากเกิด Circuit Breaker ทัง้ 3
ครัง้ (ธ.ค. 2549, ต้ นต.ค. 2551,ปลาย ต.ค. 2551) SET Index ฟื น้ ขึ ้นต่อเนื่องทุกครัง้ โดยเฉพาะในช่วง 1
สัปดาห์หลังจากนัน้ SET Index สามารถปรับตัวเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ถึง 10.3% (1 สัปดาห์ให้ หลัง ธ.ค. 2549
เพิ่มขึ ้น 10.7%, ต้ นต.ค. 2551 เพิ่มขึ ้น 4.3% , ปลาย ต.ค. 2551 เพิ่มขึ ้น 15.9%) ดังตารางด้ านล่าง
ค่ าเฉลี่ยผลตอบแทนของ SET Index หลังจากการเกิด Circuit Breaker ทัง้ 3 ครัง้

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ซึง่ หากพิจารณาลงลึกในแต่ละ Sector จะพบว่าในช่วง 1 สัปดาห์หลังการเกิด Circuit Breaker นันกลุ
้ ม่ ที่
สามารถสร้ างผลตอบแทนชนะตลาดฯ คือกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ ,สื่อสาร ,สื่อและสิ่งพิมพ์ และ พลังงานที่
สามารถสร้ างผลตอบแทนได้ กว่า 13.5% 13.2% 12.5% 12.3% ตามลําดับ
ค่ าเฉลี่ยผลตอบแทนแต่ ละ Sector เทียบกับ SET Index หลังจากการเกิด Circuit Breaker ทัง้ 3ครั ง้

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

โดยสรุ ป ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในช่ วงปรั บฐาน จากสภาวะแวดล้ อมทีป่ กคลุมไปด้ วยความไม่
แน่ นอนทั้ง การแพร่ ระบาดของ COVID-19 รวมถึงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับตํา่ ดังนั้น สภาวะ
ดังกล่ าวหนุนให้ ห้ นุ ปั นผลสูงพื้นฐานแกร่ ง มีความน่ าสนใจมากขึน้ และถือเป็ นแหล่ งพักเงินที่
เหมาะสม ฝ่ ายวิจัยจึงทําการคัดกรองหุ้นปั นผลสูงพื้นฐานแกร่ ง ทีผ่ ่ านวิกฤตมาได้ ตลอดช่ วง 12 ปี
ทีผ่ ่ านมา (จ่ ายปั นผลทุกงวดปี 12 ปี ติดต่ อกัน) ซึง่ สิง่ สําคัญ คือ บางหลักทรั พย์ ยังอยู่ใน Sector ที่
กล่ าวไว้ ข้างต้ นอีกด้ วย ดังตารางด้ านล่ าง
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Valuation 12 หุ้นเด่ นพืน้ ฐานแกร่ งที่มีการจ่ ายปั นผลอย่ างต่ อเนื่อง 12 ปี ติดต่ อกัน
Last Price
Company Sector
FairValue Upside PER 20F Div Yield 19F (%)
(12/03/2020)
MCS

STEEL

7.80

14.20

82.1%

6.02

9.28

LH

PROP

7.05

12.00

70.3%

10.33

9.22

PYLON

CONS

4.12

7.35

78.4%

10.06

7.95

BBL

BANK

106.50

201.00

88.7%

5.83

6.10

PTT

ENERG

26.50

42.00

58.5%

12.25

6.04

ICT

45.50

73.10

60.7%

12.12

5.69

TU

FOOD

12.30

20.00

62.6%

11.42

4.88

RATCH

ENERG

48.50

75.00

54.6%

11.65

4.95

ICT

173.50

248.00

42.9%

16.00

4.38

CPF

FOOD

21.80

40.00

83.5%

8.35

3.67

TOP

ENERG

32.75

50.00

52.7%

30.20

3.05

CPALL

COMM

61.75

80.00

29.6%

22.04

2.28

INTUCH

ADVANC

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ส่ วน Top Picks ในวันนีเ้ ลือก RATCH, INTUCH

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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