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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ดูเหมือน SET Index จะมีภูมิคุ้นกันที่แข็งแรงขึ้น จากปัจจัยลบแวดล้อมที่ปกคลุมอยู่ในปัจจุบัน เห็นได้
จากการเปลี่ยนแปลงสุทธิในแต่ละวันทําการที่แคบลง อย่างไรก็ตามการที่จะดีดตัวกลับอย่างมีนัยสําคัญ
ก็ยังเกิดขึ้นได้ยาก วันนี้ฝ่ายวิจัยปรับลดประมาณการ GDP Growth ปี 2563 ลงมาที่ -1.4% เพื่อ
สะท้อนปัจจัยลบต่างๆ กลยุทธ์การลงทุนให้ปรับลดน้ําหนัก DIF ลง 10% แล้วลงทุนเพิ่มใน GULF หุ้น
Top Picks เลือก GULF (FV@B 162) และ INTUCH (FV@B 73.10)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนตลอดวัน จากแรงกดดันของการแพร่ระบาด COVID-19 ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะแถบยุโรปที่จํานวนผู้ติดเชื ้อยังเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทยสถานการณ์ยงั ดู
คลุมเครื อมากขึ ้นจากการแพร่ระบาดในหลายจุด จึงทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1,044.19
จุด ลดลง 3.96 จุด หรื อ -0.38% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.16 หมืน่ ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ
คือ กลุม่ อสังหาฯได้ แก่ CPN(-9.36%) AWC(-8.24%) LH(-2.27%) WHA(-2.63%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น
CPALL(-0.83%) CRC(-9.62%) HMPRO(-6.19%) และกลุม่ ธ.พ.อย่าง อาทิ BBL(-4.81%) KBANK(0.86%) TISCO(-6.99%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT(-4.08%) PTT(-2.83%) และ BDMS(4.21%) เป็ นต้ น
แม้ ความผันผวนระหว่างวันของ SET Index จะยังมีมากอยู่ แต่หากพิจารณาจากราคาปิ ดของแต่ละวัน
พบว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่ มน้ อยลงตามลําดับ แม้ วา่ จะอยู่ภายใต้ แรงกดดันจากหลายปั จจัยลบ ไม่วา่ จะเป็ น
ประเด็นเรื่ องการระบาดของ COVID-19 หรื อความผันผวนของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ต่างๆ สะท้ อนภาพให้
เห็นว่า SET Index ปั จจุบนั ได้ ดดู ซับปั จจัยลบต่างๆ ไว้ มากแล้ ว หรื อในอีกทางหนึง่ กล่าวได้ วา่ SET Index
เริ่ มมีภมู ิค้ มุ กันที่แข็งแรงขึ ้นจากปั จจัยแวดล้ อมเชิงลบที่ปกคลุมอยู่ สําหรับผลกระทบในทางปั จจัยพื ้นฐาน
จากสถานการณ์ปัจจุบนั ฝ่ ายวิจยั ได้ พิจารณาปรับลดประมาณการ GDP Growth ลงอีกครัง้ หนึง่ (ซึง่ เป็ น
การปรับลดเป็ นรอบที่ 3 ของปี 2563) โดยกําหนดสมมุติฐานให้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
เริ่ มควบคุมได้ ในงวด 3Q63 ซึง่ จะทําให้ การบริ โภคภาคครัวเรื อนปี 2563 หดตัว 1.3% ขณะที่ภาคการ
ส่งออกคาดว่าจะติดลบ 5.5% ส่วนการนําเข้ าหดตัว 6% สําหรับภาคการลงทุน กําหนดสมมุติฐานให้ การ
ลงทุนภาคเอกชนหดตัว 2.5% ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัว 2% ภายใต้ องค์ประกอบดังกล่าวคาดว่าจะ
ทําให้ GDP Growth ปี 2563 ออกมาติดลบ 1.4% โดยเป็ นไปได้ ที่จะเห็นการชะลอตัวของขนาด GDP ต่อ
เนี่อง 3 ไตรมาส ในข่วง 1Q63- 3Q63 ซึง่ เข้ าสูน่ ิยามของ Technical Recession ส่วนประมาณการกําไร
บริ ษัทจดทะเบียน อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดลงอีกรอบหนึง่ เป็ นครัง้ ที่ 3 ของปี เช่นกัน โดยฝ่ ายวิจยั จะ
นําเสนอในลําดับต่อไป ภายใต้ สถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าว แม้ SET Index จะเริ่ มเคลี่อนไหวอย่างมี
เสถียรภาพมากขึ ้น แต่การที่จะปรับตัวขึ ้นไปในช่วงระเวลาสันๆ
้ อย่างมีนยั สําคัญยังเกิดขึ ้นได้ ยาก กลยุทธ์
การลงทุนวันนี ้ ให้ ปรับพอร์ ตโดยลดนํ ้าหนักของ DIF ลง 10% แล้ วไปเพิ่มในหุ้น GULF สําหรับ Top Pick
เลือก GULF และ INTUCH

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,044.19
-3.96
61,601

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-3,125.45
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
1,650.96
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-1,264.41
นักลงทุนรายย่อย
2,738.89
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ทั่วโลกใช้มาตรการผ่อนคลายการเงินขั้นสุงสุด
การระบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นอีก 26,211 เป็ น 245,033 ราย ซึง่ ส่วนใหญ่
กระจุกอยู่ในยุโรปเช่น อิตาลี 41,035 ราย, สเปน 18,077, เยอรมนี 15,320, ฝรั่งเศส 10,995 เป็ นต้ น ขณะที่
จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ ้น 1,090 ราย เป็ น 10,041 ราย โดยเฉพาะในอิตาลี ที่ลา่ สุดจํานวนมีผ้ เู สียชีวิต 3,405
ซึง่ มากกว่าจีนที่มผี ้ เู สียชีวติ 3,248 ราย แล้ ว ส่งผลให้ ความกังวลไวรัส COVID-19 นอกจีนยังอยู่ในระดับสูง
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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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ความกังวล COVID-19 ส่งผลให้ ธนาคารกลางและรัฐบาลในหลายประเทศเดินหน้ าใช้ นโยบายการเงินมาก
ขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ล่าสุด ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) จัดประชุมฉุกเฉินอีกครัง้ วานนี ้ โดยปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.15% เหลือ 0.1% (ตํ่าสุดในประวัติการณ์) และเพิ่มวงเงินซื ้อพันธบัตร (QE) อีก 2
แสนล้ านปอนด์ เป็ น 6.45 แสนล้ านปอนด์ เข้ าสูร่ ะบบการเงิน ขณะที่ทางด้ านสหรัฐ ล่าสุดวุฒิสภาอนุมตั ิ
งบประมาณรวมราว 1 ล้ านล้ านเหรี ยญ เพื่อลดผลกระทบจากการะบาดของไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ
สหรัฐ อาทิเช่น แจกจ่ายเช็คมูลค่า 1,200 เหรี ยญ แก่ผ้ ทู ี่มีรายได้ ตํ่ากว่า 6.5 หมื่นเหรี ยญ/ปี , ให้ เงินกู้แก่ธรุ กิจ
ขนาดเล็ก วงเงินรวม 3 แสนล้ านเหรี ยญ, เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสายการบิน 5 หมื่นล้ านเหรี ยญ เป็ นต้ น ASPS
จึงคาดว่า สภาพคล่องที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะกลายมาเป็ นแรงส่งให้ แก่ราคาสินทรัพย์
(Liquidity driven) โดยเฉพาะตลาดหุ้นระยะต่อไปได้
และสําหรับสัปดาห์หน้ า ให้ นํ ้าหนักการประชุม กนง. วันที่ 25 มี.ค. 2563 โดย ASPS คาดว่า กนง. จะลด
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงราว 0.25-0.5% เหลือ 0.5-0.75% เนื่องจากไทยเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
จากไวรัส COVID-19 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการค้ าระหว่างประเทศ, การท่องเทีย่ ว และการบริ โภคเอกชน
โดยรวมความกังวล COVID-19 ที่ยงั มีอยู่ทวั่ โลก ส่งผลให้ นกั ลงทุนมีแนวโน้ มโยกย้ านเงินทุนออกจาก
สินทรัพย์ตา่ งๆ และหันไปถือเงินสดแทน สังเกตได้ จากราคาสินทรัพย์หลายชนิดปรับลดลงพร้ อมๆกัน (ทัง้
สินทรัพย์เสี่ยง และสินทรัพย์ปลอดภัย) เช่น หุ้น (หุ้นสหรัฐลดลง 29.4%ytd), นํ ้ามัน (Brent ลดลง
57.3%ytd), ทองคํา (ลดลง2.6%ytd) แต่ Dollar Index กลับแข็งค่าต่อเนื่องกว่า 6%ytd สะท้ อนถึงความ
ต้ องการถือเงินสดที่เพิ่มขึ ้น

ปรับลด GDP Growth ปี 2563 เหลือหดตัว 1.4% สะท้อนผลกระทบปัจจัยลบ
ASPS
ประเมินสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจไทยมีหลายปั จจัยรุมเร้ าทังปั
้ จจัยต่างประเทศและปั จจัย
ภายใน เพื่อสะท้ อนปั จจัยลบทําให้ มีการปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ปี 2563 ครัง้ ที่ 3 ของปี นี ้ลง
เหลือหดตัว 1.4%yoy จากเดิมคาดขยายตัว 1.6% โดยการปรั บลด GDP Growth ครั้ งนี้อยู่ภายใต้
สมมติฐาน COVID-19 จะสามารถควบคุมได้ ในงวด 3Q63 และทีส่ าํ คัญมาจากการปรั บลด
สมมติฐานหลักๆสําคัญ คือ
 ส่ งออก(X)และนําเข้ า(M) ในรูปดอลลาร์ ปรับลงเหลือ หดตัว 5.5% และหดตัว 6% แม้ วา่
ส่งออก 1M63 จะขยายตัว 3.5% (แต่เดือน ม.ค. ที่ขยายตัวมาจากส่งออกทองคําที่เพิ่ม หากตัด
ทองคําออกจะส่งออกติดลบ) โดยประเมินว่าส่งออก(X) ในช่วงที่เหลือของปี นี ้ จะกระทบจากทัง้
COVID-19 ทําให้ หลายประเทศทัว่ โลกทังฝั
้ ่ งยุโรป เอเซีย ฯลฯ ยกระดับควบคุมการแพร่ระบาด
อาทิ ปิ ดประเทศ, ปิ ดกันพรมแดน
้
ทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้ า การเคลื่อนย้ ายการ
ขนส่ง ชะลอลง และลีกประเด็นคือ ราคานํ ้ามันดิบที่ตํ่า หลุด 30 เหรี ยญ จะกระทบส่งออก
เนื่องจากไทยมีการส่งออกสินค้ าทีเ่ กี่ยวข้ องกับนํ ้ามันราว 10% ของการส่งออกรวม เช่นเดียวกับ
ฝั่ งนําเข้ า คาดภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทําให้ เอกชนชะลการนําเข้ าสินค้ า สะท้ อนได้ จาก
 การบริ โภคครัวเรื อนคาดหดตัว
1.3% หลักๆเป็ นผลจากภัยแล้ งหนักสุดในรอบ 40 ปี ,
นักท่องเที่ยวไม่เดินทางเข้ าไทยกระทบการจับจ่ายใช้ สอย , การปิ ดสถานบันเทิง สถานที่ชมุ ชน ,
ประชาชนไม่ออกจากบ้ านจากความกังวล COVID-19 และที่สําคัญคือ มาตรการคลังของ
ภาครัฐยังไม่มีมาตรการที่รุนแรงพอที่จะพยุงเศรษฐกิจ
 ลงทนเอกชนคาดหดตัว 2.5% คาดนักลงทุนต่างชาติชะลอการลงทุน หลังจากหลายประเทศที่
ปิ ดประเทศ
 ราคานํ ้ามันดิบดูไบ ที่ปรับลดเหลือ 40 เหรี ยญฯ จากเดิม 60 เหรี ยญฯ
ขณะที่สมมติฐานอื่นๆยังคงเดิมคือ การใช้ จ่ายภาครัฐ(G) คาด 2.5% และการลงทุนภาครัฐ 2% คาดยังมี
ความเป็ นไปได้ เห็นได้ จากงบประมาณปี 2563 หลังจากที่ผ่านเดือน มี.ค.63 เริ่ มเห็นรัฐเริ่ มเร่งเบิกจ่าย แต่
เน้ นไปที่โครงการลงทุนขนาดเล็กมากกว่า
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สมมติฐานคาดการณ์ GDP Growth ไทยปี 2563
2560 2561 2562

2563F
รอบ มี.ค. รอบ ก.พ.

รอบ ม.ค.

GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1% 2.4%

-1.4%

1.6%

2.8%

การบริ โภคครั วเรื อน (C)

3.2% 4.6% 4.5%

-1.3%

1.7%

3.0%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9% 2.8%

-2.5%

1.5%

3.8%

ลงทุนภาครั ฐ

-1.2% 3.3% 0.2%

2.0%

2.0%

6.0%

การบริ โภคภาครั ฐ(G)

0.5% 1.8% 1.4%

2.5%

2.5%

2.5%

การส่งออกX(ดอลลาร์ )

10.0% 7.5% -3.2%

-5.5%

-1.5%

0.5%

การนําเข้ า M(ดอลลาร์ )

14.7% 13.7% -5.4%

-6.0%

-0.5%

2.5%

อัตราแลกเปลี่ยน(บาท/ดอลลาร์ )

34

33

31.05

31

31

31

ราคานํ ้ามันดิบ(เหรี ยญ/บาร์ เรล)

55

65

61.66

40

60

65

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั ้งปี

0.7% 1.07% 0.71%

0.6%

0.85%

0.85%

อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย

1.5% 1.5% 1.25%

0.5%

0.75%

1.25%

ทีม่ า : ASPS

โดยรวม GDP Growth คาดหดตัว 1.4% เมื่อเทียบกับในตลาดคาดคาด (หน่วยงานเอกชนแห่ง คาดอยู่
ในช่วงหดตัว 0.3% จนถึงหดตัว 0.8% VS. หน่วยงานของรัฐคาด 1.1-2 % คาดว่าในอนาคตจะมีการปรับ
ลงตาม)
Consensus คาดการณ์ GDP Growth ของไทย

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

ตลาดหุ้นไทยมีภูมิคุ้มกัน COVID-19 มากขึ้น ชอบ GULF
ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจผันผวนปั่ นป่ วน จากประเด็น COVID-19 พอสมควร จน
ทําให้ กลไกในตลาดการเงินทํางานผิดไปจากปกติ คือ ราคาพันธบัตร ราคาทองคํา นํ ้ามัน และราคาหุ้นที่
เกิดขึ ้นพร้ อมๆ กัน ทําให้ การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทําได้ ยากมากขึ ้น
แต่ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบนั ฝ่ ายวิจยั มีความเชื่ออยู่ประการหนึง่ ว่า ระดับการถือครองเงินสด (ส่วนใหญ่
น่าจะเป็ น USD) ของนักลงทุน รวมถึงภาคครัวเรื อน ณ ปั จจุบนั น่าจะอยู่ในระดับที่สงู สะท้ อนได้ จาก Dollar
Index ปรับตัวขึ ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 102.8 จุด (สูงสุดในรอบ 3 ปี )
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เปรี ยบเทียบผลตอบแทนตัง้ แต่ ต้นปี ของสินทรัพย์ เสี่ยงและสินทรั พย์ ปลอดภัย

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

และหากกลับมาพิจารณาตลาดหุ้นไทย พบว่า ปรับฐานลงมาแรงกว่า 33.9%ytd แต่วานนี ้ แม้ ตลาดหุ้นไทย
จะเผชิญกับราคานํ ้ามันที่ปรับฐานแรงเกิน 20% พร้ อมกับพบผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ถึง 60 รายซึง่ เป็ นระดับที่
สูงสุดนับตังแต่
้ เก็บข้ อมูลมา แต่ตลาดกลับปรับตัวลดลงเพียง 3.96 จุด หรื อ 0.38% เท่านัน้ แสดงว่าตลาด
เริ่ มมีภมู คุ้มกัน COVID-19 หรื อประเด็นลบอื่นๆ มากขึ ้น
ดังนันกลยุ
้
ทธ์การลงทุน แนะนําเปิ ดรับความเสี่ยงให้ กบั พอร์ ตการลงทุนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย โดยการลดนํ ้าหนัก
หุ้น DIF 10% และเพิ่มหุ้นที่ปรับฐานลงมาแรงกว่าปั จจัยพื ้นฐานมาก อย่าง GULF ด้ วยนํ ้าหนักที่เท่ากัน เชื่อ
ว่าหากตลาดเริ่ มชะลอการลง หรือกลับมาฟื น้ ตัว หุ้น GULF น่าจะ Outperform ตลาดได้ ดี ส่วนหุ้นตัวอื่นๆ
GULF (BUY FV@B162) ปรับเพิ่มคําแนะนําจาก “ขาย” เป็ น “ซื ้อ” หลังจากราคาหุ้นผ่านการปรับฐาน
ในช่วงที่ผ่านมาจนมี Valuation เริ่ มน่าสนใจ upside สูงกว่า 18% โดยมีจดุ เด่นหลักๆ 3 ข้ อ คือ
 ปั จจุบนั มีกําลังการผลิตในมือ 7.9 พัน MWe แต่มีเพียง 2.7 พัน MWe เท่านันที
้ ่ COD แล้ ว ยัง
เหลืออีก 5 พัน MWe หรื อกว่า 1.9 เท่าที่มีแผนทยอย COD ส่งผลให้ ทิศทางกําไร 8 ปี ข้ างหน้ า
(2563-70) คาดเติบโตทํา New High ทุกปี เฉลีย่ ต่อปี 20% (CAGR)
 โรงไฟฟ้ า GULF ทุกโรงค่อนข้ างใหม่ มีการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงมีการทยอยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ จึงทําให้ อายุสญ
ั ญา PPA ยังเหลืออีกมาก และสามารถทําอัตรากําไรได้ สงู กว่า
ค่าเฉลี่ยกลุม่ ฯในปั จจุบนั
 GULF กําลังศึกษาหลายโครงการใหม่ซงึ่ หากสําเร็จจะเป็ น upside ต่อประมาณการ อาทิเช่น
โรงไฟฟ้ าก๊ าซฯ Ca Na เวียดนาม (รวม 6 พัน MW), โรงไฟฟ้ าพลังนํ ้าที่ลาว (รวม 2.4 พัน MW),
โรงไฟฟ้ า Hybrid ก๊ าซฯ+โซลาร์ +ลม ในโอมาน (1-2 พัน MW)
หากต้ องการรั บรู้ รายละเอียดเพิม่ เติม สามารถติดตามได้ ในบทวิเคราะห์ รายตัว (Equity Talk)
ภายในวันนี้
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SET vs Sector Return 2020ytd
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