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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปัจจัยลบที่มีอยู่รอบตัว ทําให้เม็ดเงินลงทุนยังคงไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นต่อเนื่อง
และจากการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง พันธบัตร และ ทองคํา ก็ปรับ
ลดลงแรงเช่นกัน ทําให้เชื่อว่านักลงทุน ตลอดจนภาคครัวเรือน น่าจะเลือกการถือครองเงินสดเป็น
หลัก คาด SET Index วันนี้ผันผวนทิศทางลง แนะนําลดหุ้น JMART และเฉลี่ยเข้า DIF และ RATCH หุ้น
Top Picks RATCH (FV@B 75) และ INTUCH (FV@B 73.10)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง แม้ มีแรงกดดันของการแพร่ระบาด COVID-19 ในหลาย
ประเทศที่จํานวนผู้ติดเชื ้อยังเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั มีปัจจัยหนุนหลายเรื่ อง อาทิบริ ษัทจดทะเบียน
ทยอยประกาศซื ้อหุ้นคืน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การหยุดซื ้อขายหุ้นชัว่ คราว (Circuit
breaker) จนทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1,048.15 จุด ลดลง 12.98 จุด หรื อ +1.25% โดย
มีมลู ค่าการซื ้อขาย 5.91 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาด หลักๆคือ กลุม่ สื่อสารได้ แก่
ADVANC(+4.35%) INTUCH(+1.74%) TRUE(+13.01%) กลุม่ พลังงานเช่น PTT(+1.92%)
GULF(+3.60%) GPSC(+4.26%) และกลุม่ การแพทย์ BDMS(+4.40%) BCH(+4.63%) BH(+3.90%)
รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น CPF(+4.43%) KBANK(+1.45%) และ CPN(+4.91%) เป็ นต้ น
การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง และเกิดขึ ้นในวงกว้ าง ของ COVID-19 เป็ นปั จจัยหลัก ทีก่ ่อให้ เกิดความเสีย่ ง
ต่อระบบเศรษฐกิจรอบด้ าน จนทําให้ กลไกในตลาดการเงินทํางานผิดไปจากปกติ เห็นได้ จากการปรับตัว
ลดลงของ ราคาพันธบัตร ราคาทองคํา และ ราคาหุ้นที่เกิดขึ ้นพร้ อมๆ กัน ทําให้ การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์
ทิศทางของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทําได้ ยากมากขึ ้น แต่ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบนั ฝ่ ายวิจยั มีความเชื่ออยู่
ประการหนึง่ ว่า เม็ดเงินลงทุนจะยังคงไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่อง และเชื่อว่าระดับการถือครองเงิน
สด (ส่วนใหญ่น่าจะเป็ น USD) ของนักลงทุน รวมถึงภาคครัวเรื อน น่าจะอยู่ในระดับทีส่ งู ซึง่ ส่งผลต่อเนื่อง
ให้ เกิดการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจ สําหรับทิศทางของ SET Index วันนี ้ เชื่อว่าน่าจะอยู่ในภาวะ ผันผวน
ในทิศทางปรับตัวลดลง โดยแรงกดดันหลัก มาจากความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึง่ เมื่อคืนที่ผา่ น
มา ดาวโจนส์ ปรับลดลงมากถึง 6.3% ซึง่ น่าจะสร้ างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทย ประเด็นถัดมาเป็ นเรื่อง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึง่ พบจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มมากขึ ้นใน
อัตรามากกว่า 30 ราย ต่อวัน ขณะที่การดําเนินมาตรการเพื่อป้องกัน ก็ต้องแลกมาด้ วย ผลกระทบทางด้ าน
เศรษฐกิจ ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยซํ ้าเติมสถานการณ์เดิม ที่มีปัญหาเรื่ องการชะลอตัวอยู่แล้ ว และส่งผลต่อเนื่องทํา
ให้ เห็นการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP Growth) ลดลง โดยหลายสํานักเริ่ ม
มองเห็นว่า GDP Growth ในปี 2563 น่าจะติดลบ ตังแต่
้ 0.3 – 1% ซึง่ ในส่วนนี ้ฝ่ ายวิจยั ASPS ก็จะ
ดําเนินการปรับลดประมาณการต่อไป พร้ อมๆ กับการปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียน เป็ นรอบ
ที่ 3 นับจากต้ นปี กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ ฝ่ ายวิจยั พิจาณาปรับพอร์ ตการลงทุน โดย Cut Loss หุ้น JMART
และนําเม็ดเงินเฉลี่ยเข้ าลงทุนเพิ่มใน DIF และ RATCH ส่วนหุ้น Top Picks เลือก RATCH และ INTUCH

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,048.15
12.98
59,186

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-3,997.49
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-48.77
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
3,046.44
นักลงทุนรายย่อย
999.83
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ความเสี่ยงปกคลุมรอบตัวทําให้กลไกตลาดการเงินปั่นป่วน เชื่อเม็ดเงินยังไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง
การลงทุนในภาวะปกติผลตอบแทนจากสินทรัพย์เสีย่ ง(Risk asset) มักจะแปรผกผันกับสินทรัพย์ปลอดภัย
(Safe Heaven) แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั จากสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดนับตังแต่
้ ต้นปี 2563
–ปั จจุบนั และยังน่ากังวล หลังจากจํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นอีก 20,537 เป็ น 218,768 ราย โดยเฉพาะ
ในยุโรปที่หลายประเทศมีจํานวนผู้ติดเชื ้อสูงรวมกัน 90,588 ราย มากกว่าจีน ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้ออยู่ที่
80,894 ราย สถานการณ์ในยุโรปทีย่ งั น่ากังวลดังกล่าว ทําให้ ช่วงเช้ ามืดที่ผ่านมาธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ดําเนินนโยบายอัดฉีดสภาพคล่องเข้ าสูร่ ะบบการเงินเพิ่มเติม คือ ซื ้อพันธบัตร (QE) อีก 7.5 แสนล้ านยูโร
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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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จนถึงสิ ้นปี 2563 ซึง่ เมื่อรวมกับวงเงินเคยประกาศเมือ่ สัปดาห์ก่อนที่ 1.2 แสนล้ านยูโร จะส่งผลให้ ECB มี
วงเงิน QE รวมกว่า 8.7 แสนล้ านยูโร จนถึงสิ ้นปี 2563
โดยรวม COVID-19 ทําให้ ผลตอบแทนการลงทุนสินทรัพย์ทํางานผิดไปจากปกติ เห็นได้ จากนับตังแต่
้ ต้นปี
การปรับตัวลดลงของ ราคาทองคํา, ราคาพันธบัตร และราคาหุ้นที่เกิดขึ ้นพร้ อมๆ (ดังรูป) อิงดัชนี MSCI
World ดัชนี MSCI Emerging ราคานํ ้ามันดิบให้ ผลตอบแทนติดลบ
โดยรวมทําให้ การคาดการณ์ ทศิ ทางของสินทรั พย์ ประเภทต่ างๆ ทําได้ ยากมากขึน้ แต่ ภายใต้
สถานการณ์ ปัจจุบันฝ่ ายวิจัยมีความเชือ่ อยู่ประการหนึ่งว่ า เม็ดเงินลงทุนจะยังคงไหลออกจาก
สินทรั พย์ เสี่ยงต่ อเนื่อง และเชือ่ ว่ าระดับการถือครองเงินสด (ส่ วนใหญ่ น่าจะเป็ น USD) ของนัก
ลงทุน รวมถึงภาคครั วเรื อนน่ าจะอยู่ในระดับทีส่ ูง ซึง่ ส่ งผลต่ อเนื่องให้ เกิดการชะลอตัวของภาค
เศรษฐกิจในปี 2563
ผลตอบแทนตัง้ แต่ ต้นปี ของ Risk asset Vs. Safe Heaven

ทีม่ า : Bloomberg

เปรี ยบเทียบผลตอบแทนของตลาดดาวโจนส์ และดาวโจนส์ ฟิวเจอร์ ส
Date

Return ตลาดดาวโจนส์ Return ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ช่วงกลางวัน

12/03/2020

-10.0%

5.6%

13/02/2020

9.4%

-4.0%

16/03/2020

-12.9%

-2.8%

17/03/2020

5.2%

-1.2%

18/03/2020

-6.3%

1.0%

ราคาน้ํามันดิบปรับฐานแรง หลุด 25 เหรียญฯ จาก COVID-19
ราคานํ ้ามันดิบโลกเมื่อวานนี ้ปรับฐานแรง 24% หลุดตํ่ากว่า 25 เหรี ยญฯ แม้ เช้ านี ้ดีดตัว แต่คาดช่วงสัน้
โดยปั จจัยกดดันมาจากหลายประเทศทัว่ โลกทังฝั
้ ่ งยุโรป เอเซีย และล่าสุด ยกระดับควบคุมการแพร่ระบาด
อาทิ ปิ ดประเทศ 30 วัน (ห้ ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ าประเทศ และออกนอกประเทศ), ปิ ดกันพรมแดน
้
ฯลฯ
โดยรวมทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้ า การเคลื่อนย้ านการขนส่ง ชะลอลงเพิ่มขึ ้นอีก
ASPS คาดสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบดูไบ 40 และ 45 เหรี ยญฯ ในปี 2563 โดยเชื่อว่า supply ที่เพิ่ม และ
demand ที่ชะลอตัวจาก COVID-19 ที่น่าจะยืดเยื ้อ โดยคําแนะนํา กลุม่ ปิ โตรเลียม “เท่าตลาด” ในภาพ
ระยะยาว ซึง่ ภายใต้ ประมาณการใหม่ ณ สิ ้นปี 2563 PTTEP อยู่ที่ 110 บาท/หุ้น และ PTT อยู่ที่ 42 บาท/
หุ้น
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รัฐเตรียมนําประเด็นกองทุนพยุงหุ้นเข้า ครม. สัปดาห์หน้า
ความกังวลต่อประเด็น COVID-19 สร้ างปั่ นป่ วนให้ ตลาดหุ้นไทยมาก ขณะที่ทางภาครัฐและหน่วยงาน
ต่างๆ ทยอยออกมาตการต่างๆ เพื่อพยุงตลาดฯ อาทิ
 รัฐจัดทํากองทุน SSF เงื่อนไขพิเศษ คล้ ายกับกองทุน LTF แต่มีระยะเวลาการถือครอง 10 ปี โดย
เริ่ มจัดจําหน่ายในเดือน เม.ย. – มิ.ย. 63
 ตลาดฯปรับเกณฑ์ตา่ งๆเพื่อลดความผันผวนตลาดฯ โดยกําหนดให้ Short Sell หุ้นได้ เฉพาะใน
ราคาที่สงู กว่าราคาซิ ้อขายครัง้ สุดท้ าย (Up Tick) ช่วยพยุงให้ ราคาหุ้นปรับฐานไม่เร่งตัวเร็วเท่า
อดีตที่ผ่านมา
 ตลาดฯมีการปรับการหยุดซื ้อขายหุ้นชัว่ คราว (Circuit breaker) ถ้ า SET Index ลดลง 8% จะ
หยุดซื ้อขาย 30 นาที, ถ้ า SET Index ลดลง 15% จะหยุดซื ้อขาย 30 นาที และถ้ า SET Index
ลดลง 20% จะหยุดซื ้อขาย 60 นาที หลังจากนันจะเปิ
้
ดซื ้อขายต่อจนถึงสิ ้นวัน (3 ระดับ)
 ตลาดฯปรับปรุงเกณฑ์ราคาซื ้อขายสูงสุด-ตํ่าสุดในแต่ละวัน (Floor-Ceiling) เหลือ +/- 15% จาก
เดิมที่ +/- 30% โดยเกณฑ์ใหม่บงั คับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 18 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ล่ าสุดทางฝั่ งรั ฐบาลเตรี ยมจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น โดยจะนําเสนอเข้ าครม. ในวันที่ 24 มี.ค. 63 เพื่อ
เป็ นการสร้ างเสถียรภาพให้ กบั ตลาดทุน ซึง่ รัฐเผยว่าการระดมทุนดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องใช้ เงินภาษีของ
ประชาชน แต่อาจใช้ การระดมเงินจากการจัดตังกองทุ
้
นใหม่ หรื อใช้ กองทุนวายุภกั ษ์ เดิม เพิ่มเงินลงทุนเข้ า
มาสนับสนุนอีก 1 แสนล้ านบาท ซึง่ จะขายหน่วยลงทุนให้ กบั นักลงทุนสถาบันและรายย่อย 20 – 30 วัน โดย
นโยบายการลงทุนเน้ นหุ้นที่อยูใน SET50 และ SET100
หากกลับไปดูอดีตตอนทีม่ ีการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ พบว่ า ปี 2535, 2546 มีการจัดตัง้ กองทุนพยุง
หุ้นวงเงิน 1 หมื่นล้ านบาท และ 1แสนล้ านบาท หนุน SET Index ปรั บตัวเพิม่ ขึน้ ในช่ วง 3 เดือน
หลังจากจัดตั้ง 16.7% และ 20.0% ตามลําดับ
อย่ างไรก็ตามหากเปรี ยบเทียบกับปั จจุบัน ตลาดหุ้นไทยมี Market Cap. ราว 12 ล้ านล้ านบาท ซึง่
ใหญ่ กว่ าอดีตในช่ วงเวลา ปี 2535 และ 2546 ที่ 1 – 2 ล้ านล้ านบาทมาก ทําให้ การจัดตั้งกองทุนพยุง
หุ้นด้ วยเม็ดเงินทีเ่ ท่ ากับปี 2535 คือ 1 แสนล้ านบาท อาจมีประสิทธิภาพได้ ไม่ มากเท่ าในอดีต
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