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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตลาดหุ้นไทยเช้านี้กลับมาอยู่ภายใต้แรงกดดันอีกครั้ง โดยต้นตอมาจากเรื่องการระบาดของ COVID19 ที่สร้างความกังวลให้กับทั้งเศรษฐกิจ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และยังขาด Fund Flow
หนุน แม้จะถูกคาดหวังว่า กนง. อาจปรับลดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 0.5% ก็ไม่อาจที่จะลบภาพความกังวล
ได้ คาด SET Index ปรับตัวลดลง วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วนหุ้น Top Pick เลือก INTUCH
(FV@B73.1) และ CPF(FV@B 40)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี้ ตลาดหุนไทยปรับตัวลงแรงตลอดวันจนหลุดแนวรับ 1083 จุด จากความกังวลเรื่องการแพรระบาด
ของ COVID-19 ที่สงผลตอเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงไทย จนทําใหปด ตัวในแดนลบที่ระดับ 1046.08 จุด
ลดลง 82.83 จุด (-7.34%) ซึ่งมีมูลคาการซื้อขาย 6.81 หมื่นลานบาท โดยกลุมที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม
พลังงานไดแก PTT(-6.25%) PTTEP(-12.08%) GPSC(-12.08%) GULF(-8.49%) กลุมธ.พ.เชน
KBANK(8.12%) BBL(-6.13%) SCB(-6.39%) และกลุมขนสงอยาง AOT(-11.50%) BEM(-10.39%)
BTS(-12.69%) รวมถึงหุนขนาดใหญบางตัวอยางเชน BAM(-13.81%) CPALL(-2.83%) และ CPF(5.45%) เปนตน
ขณะที่ตลาดหุนทัว่ โลกวานนี้ ยังคงปรับฐานแรงตอจากความกังวลผลกระทบ COVID-19 ที่จํานวนผูติดเชื้อ
ในหลายประเทศยังเรงตัวขึ้น โดยเฉพาะ อิตาลี, อิหราน, สเปน ฯลฯ ทําใหหลายประเทศทั่วโลกทั้งฝงยุโรป
เอเซีย อาทิ มาเลเซีย ฯลฯ ยกระดับควบคุมการแพรระบาด อาทิ ปดประเทศ 30 วัน (หามนักทองเทีย่ ว
เดินทางเขาประเทศ และออกนอกประเทศ), ปดกั้นพรมแดน ฯลฯ โดยรวมทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การคา การเคลือ่ นยานการขนสง ชะลอลงเพิ่มขึ้นอีก เปนปจจัยกดดันราคาน้ํามันดิบโลก ลาสุด หลุด 30
เหรียญฯ และคาดมีแนวโนมแกวงทรงตัวในระดับต่ําไปจนกวาสถานการณ COVID-19 จะดีขึ้น อีกทาง
หนึ่งผลกระทบรุนแรง COVID-19 ยังทําใหเกิด Downside ทั้งในสวนของ ประมาณการ GDP Growth ป
2563 ของ ASPS ที่คาด 1.6%yoy จะปรับลงได รวมถึงกําไรของบริษทั จดทะเบียนป 2563 ปจจุบันคาดอยู
ที่ 8.54 แสนลานบาท เทากับ 79.62 บาท/หุน ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดลงอีก และที่สําคัญ Fund Flow
ยังชะลอการไหลเขาตลาดหุน ทําใหคาดหวังวารัฐบาลไทยจําเปนตองเรงออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
โดยในสวนที่คาดวาจะชวยเหลือได จะมาจากมาตรการคลังมากกวา ตลาดคาดวาจะเห็นการลดอัตราภาษี
ฯลฯ ขณะที่นโยบายการเงินคาดหวังจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลงไมนอยกวา 0.50%เชนกัน จาก
ปจจุบันอยูที่ 1% แมลาสุด การประชุม คณะกรรมการนโนบายการเงิน (กนง.) ในบานเรา ยังกําหนดวันที่
25 มี.ค.2563 ตามเดิม โดยรวมตลาดหุนไทยที่ปรับฐานลงมาแรงราว 33.8%ทําใหบริษัทจดทะเบียน
หลายแหงราว บริษัททยอยประกาศซื้อหุนคืน อาทิ CPF, CPALL ฯลฯ เชือ่ วาจะพยุงราคาหุนในระยะสั้น
สถานการณโดยภาพรวมจึงเห็นวานาจะทําให SET Index ยังอยูภายใตแรงกดดัน แมประเด็นที่ตองติดตาม
คือ การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่งลาสุด แมรัฐบาลยังประกาศไมเขาสูร ะยะที่ 3 แตมีความ
เสี่ยงคอนขางมากหากประกาศการเขาสูระยะที่ 3 และ มีมาตรการควบคุมบางอยางออกมา ก็อาจทําให
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก อันจะเปนผลเสียตอ Sentiment การลงทุนในตลาดหุน และวันนี้ไมมีการ
ปรับพอรตการลงทุน ตัวเลือกการลงงทุนที่เหมาะสมในชวงนี้ ยังเลือกหุน Dividend Yield สูง และหุนทีไ่ ด
ประโยชนจากคาเงินบาทที่ออ นคาแรง ลาสุด 32.2 บาท/ดอลลาร(ออนคามากสุดในปนี้) CPF(FV@B 40)
หุน Top Pick เลือก INTUCH (FV@B73.1) และ CPF(FV@B 40)

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,046.08
-82.83
68,179.26

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-7,620.16
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-728.38
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
10,816.03
นักลงทุนรายย่อย
-2,467.50
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ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใดๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้น
โดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไม
ก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมวากรณีใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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ตลาดหุ้นโลก &น้ํามันดิบปรับฐานแรง จากแรงกดดัน COVID-19 หนุนธนาคารกลางโลกกระตุ้น
สถานการณการระบาดไวรัส COVID-19 ลาสุด จํานวนผูติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นเปน 182,412 ราย โดยในจีน
จะมีจํานวนผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึน้ เพียง 23 ราย แตที่ยังนากังวลคือ ประเทศอื่นๆของโลกยังมีผูติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นแรง โดยเฉพาะ อิตาลีมีผูตดิ เชื้อรายใหมลาสุด 27,980 ราย, อิหราน 14,991 ราย สเปน 9,942 ราย
เปนตน ใหหลายประเทศทั่วโลกทั้งฝงยุโรป เอเซีย อาทิ มาเลเซีย ฯลฯ ยกระดับควบคุมการแพรระบาด
อาทิ ปดประเทศ 30 วัน (หามนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศ และออกนอกประเทศ), ปดกั้นพรมแดน ฯลฯ
โดยรวมทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการคา การเคลื่อนยานการขนสง ชะลอลงเพิ่มขึ้นอีก เปนปจจัย
กดดันราคาน้ํามันดิบโลก ลาสุด หลุด 30 เหรียญฯ ขึ้น อีกทางหนึ่งผลกระทบรุนแรง COVID-19 ยังทํา
ใหเกิด Downside ทั้งในสวนของ ประมาณการ GDP Growth ป 2563 ของ ASPS ที่คาด 1.6%yoy จะปรับ
ลงได
จํานวนผูติดเชื้อ COVID-19 ในจีนและนอกจีน

ที่มา : Bloomberg
ไวรัส COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกขางตน หนุนใหธนาคารกลางโลกเรงดําเนินนโยบายการเงินผอนคลาย
เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ไมวาจะเปนธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ฉุกเฉินถึง 2 ครั้ง (ชวงตนและกลางเดือน มี.ค. 2563) รวม 1.5% เหลือ 0.25% (เทาชวงที่เกิดวิกฤตซัพไพรม)
และดําเนินมาตรการซื้อพันธบัตร(QE) วงเงิน 7 แสนลาน, ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายฉุกเฉินเชนกัน โดยปรับลดลง 0.5% เหลือ 0.25% (ต่ําสุดในประวัติการณ)
และลาสุดวานนี้ ธนาคารกลางญี่ปุน (BOJ) ไดนัดประชุมฉุกเฉิน โดยผลการประชุมแมจะยังคงอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายที่ -0.1% และคงวงเงิน QQE ที่ 80 ลานลานเยนตามเดิม แตไดดําเนินมาตรการอัดฉีด
สภาพคลองเขาสูร ะบบการเงินมากขึ้น ไดแก เพิ่มวงเงินเขาซือ้ ตราสารหนี้ภาคเอกชนอีก 2 ลานลานเยน
จาก 5.4 ลานลานเยน เปน 7.4 ลานลานเยน และเพิ่มวงเงินซื้อ ETF อีก 6 ลานลานเยน เปน 12 ลานลาน
เยน ขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆที่ปรับลดดอกเบี้ย ไดแก ธนาคารกลางเกาหลีใต ปรับลด 0.5% เหลือ 0.75%
(ต่ําสุดในประวัติการณ) และธนาคารกลางฮองกง ปรับลด 0.64% เหลือ 0.86% เปนตน
สําหรับในสวนของไทย กนง. ลาสุดยืนยันวาการประชุม กนง. จะเปนไปตามกําหนดเดิม คือวันที่ 25 มี.ค.
2563 สวนทางกับกอนหนาที่มีกระแสคาดการณวาการประชุม กนง. จะเกิดเร็วขึ้น อยางไรก็ตาม ASPS
มั่นใจวาการประชุมครั้งนี้ กนง. จะมีโอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายสูงจากปจจุบัน 1% คาดอยูในชวงราว 5075 bps (ต่ําสุดเปนประวัติการณ) ถือเปนปจจัยกดดันตอหุนในกลุมธนาคารพาณิชย
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ตลาดปรับฐานแรง จนบริษัททยอยประกาศซื้อหุ้นคืน เพื่อบรรเทาความผันผวน
ความกังวลตอประเด็น COVID-19 ยังคงสรางความปนปวนใหตลาดหุนทั้วโลก โดยเฉพาะตลาดหุน Dow
Jones สหรัฐ ปรับฐานเกือบ 3000 จุด (ลดลง 13% ภายในวันเดียว มากสุดในรอบ 33 ป) และหากพิจารณา
ผลตอบแทนตั้งแตตนป 2563 ของตลาดหุนสําคัญๆ ของโลกสวนใหญปรับฐานแรงทั้งสิ้น ดังภาพทาง
ดานลาง
ผลตอบแทนของตลาดหุนแตละประเทศใน EM และ DM

ที่มา : ฝายวิจัย ASPS

เชนเดียวกับตลาดหุนไทยที่ปรับฐานแรง 33.8%ytd มากสุดเปนอันดับที่ 16 จาก 94 ตลาดหุนทั่วโลก
(ขอมูลจาก Bloomberg) การปรับฐานลงมาเร็วและแรงจากปจจัยลบตางๆ รวมถึงมีนวัตกรรมทางการซื้อ
ขายที่มากขึน้ อาทิ Block Trade, Robot Trade, AI รวมถึงการ Short Sell สรางความผันผวนใหตลาดมาก
ขึ้น
ขณะเดียวกันหลายบริษัทจดทะเบียน ทยอยประกาศซื้อหุนคืน เพือ่ บรรเทาความผันผวน ตั้งแตตนป 2563
มีการประกาศซื้อหุนคืนกวา 28 บริษัท โดยหากตลาดยังปรับฐานแรงอยู และหากยังไมมีมาตการที่ชัดเจน
มาชวยสนับสนุน เชื่อวาจะมีบริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศซื้อหุนคืนเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาความผันผวนใน
ราตาหุนของบริษทั ตัวเอง
สวนกรณี CPALL ประกาศซื้อหุนคืนในวานนี้ จํานวนไมเกิน 180 ลานหุน คิดเปน 2% ของจํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด ภายใตวงเงินรวมสูงสุดไมเกิน 1.3 หมื่นลานบาท (คิดเปนราคาซื้อคืนสูงสุดที่ 72.2
บาท/หุน) จะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63
ฝายวิจัยประเมินวาจะเปนบวกตอผูถือหุน CPALL เดิม คือ 1) ไดรับเงินปนผลตอหุนเพิ่มขึ้น เนือ่ งจากหุนที่
บริษัทฯซื้อคืนไมไดปนผล และ 2) ROE สูงขึ้น จากทุนจดทะเบียนชําระแลวที่ลดลง อยางไรก็ตาม เชื่อวา
CPALL จะซือ้ คืนในจํานวนไมมาก เนื่องจากยังมีแผนที่จะตองลงทุนซือ้ กิจการกลุม Tesco Asia (ไทยและ
มาเลเซีย) ในสัดสวน 40% สูงถึง 3 พันลานเหรียญฯ หรือคิดเปน 9.6 หมื่นลานบาท (ซึง่ ยังมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหากเงินบาทออนคามากขึ้น) โดยแหลงเงินทุนดังกลาวนาจะเปนประโยชนมากกวาหาก
นํามาลงทุน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจากการกอหนี้ในดีลดังกลาว

Valuation ตลาดหุ้นโลกยังมี Dowside รวมถึงยังขาด Fund Flow หนุน
แมตลาดหุนโลกจะปรับฐานแรงในชวงที่ผานมา แตยังมีความเสี่ยงทีจ่ ะปรับฐานอยูจาก 2 ปจจัยหลักๆ
1. จากการปรับลดประมาณการกําไรอยู เพราะหากไปดู Valuation ตลาดหุนทั่วโลกตอนนี้ พบวา
ซื้อกันบน P/E63F ที่ต่ํามากกวาปกติที่ 15 – 16 เทา เหลือ 11-12 เทา แสดงใหเห็นวานักวิเคราะห
สวนใหญยังไมไดปรับประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียนเพื่อสะทอนประเด็น
COVID-19
เทาที่ควร ขณะที่ฝายวิจัย ASPS นํารองปรับ EPS63F เพื่อสะทอนภาพตลาดฯใหเห็นอยาง
ตอเนื่อง ลาสุด EPS63F อยูที่ 79.62 บาท/หุน (แตยังมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดลงอีก จะ
ประเมินใหทราบในระยะถัดไป)
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PER 20F ของตลาดหุนแตละประเทศใน EM และ DM

ที่มา : ฝายวิจัย ASPS

2. นักลงทุนตางชาติยังลังเลที่จะลงทุนในสิทรัพยเสี่ยง โดย Fund Flow ยังไหลออกจากตลาดหุน
ทุกแหงในภูมิภาคกวา 2.6 หมื่นลานเหรียญ ขณะทีต่ ลาดหุนไทยถูกตางชาติขายสุทธิ 2.6
พันลานเหรียญหรือ 8.3 หมื่นลานบาท (ytd) มิหนําซ้ํายังไหลออกจากตลาดตราสารหนี้กวา 6.6
หมื่นลานบาท (ytd) กดดันคาเงินบาทออนคา 6.5% (ytd) อยูที่ 32.12 บาท/เหรียญ
มูลคาซื้อขายสุทธิสะสมหุนไทยและตราสารหนี้ไทยของตางชาติเทียบกับคาเงินบาท

ที่มา : ฝายวิจัย ASPS

ดังนั้นการลงทุนในชวงนี้ตองระมัดระวังมากกวาปกติ สวน Top pick วันนี้เลือก หุนปนผลสูงมี
เกราะปองกัน COVID-19 อยาง INTUCH และหุนไดประโยชนบาทออนคา ผลประกอบการเดน คือ
CPF
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SET vs Sector Return 2020ytd

ที่มา : ฝายวิจยั ASPS
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