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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

SET Index มีโอกาสดีดตัวกลับ ซึ่งเป็นรูปแบบปกติที่เกิดขึ้นหลังการปรับตัวลงไปแรง อีกทั้งได้รับแรง
หนุนจากตลาดหุ่นต่างประเทศ และความคาดหวังเชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ ครม. จะ
พิจาณาในวันนี้ สําหรับพอร์ตจําลอง ฝ่ายวิจัยยังคงไว้ตามเดิม โดยหุ้นที่เลือกส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ให้
Dividend Yield ระดับสูง และมีการจ่ายต่อเนื่อง หุ้น Top Pick เลือก INTUCH (FV@B 73.10)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงตลอดวันตามตลาดหุ้นในภูมิภาค จนจนทําให้ เกิด Circuit Breaker ครัง้
ที่ 3 ของปี นี ้ จากความกังวลการแพร่ระบาด COVID-19 ที่จํานวนผู้ติดเชื ้อยังเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้
ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1,024.66 จุด ลดลง 102.78 จุด หรื อ -9.12% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย
5.96 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ทีก่ ดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(-7.63%) PTTEP(-12.25%)
GPSC(-14.63%) GULF(-10.93%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(-12.09%) BEM(-11.18%) BTS(-10.05%) และ
กลุม่ ธ.พ.อย่าง อาทิ BBL(-9.74%) KBANK(-14.78%) SCB(-10.38%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น
CRC(-14.98%) BDMS(-11.00%) และ CPN(-14.74%) เป็ นต้ น
ความสนใจหลักของนักลงทุนวันนี ้ น่าจะไปอยู่ที่ 2 เรื่องหลัก คือ การติดตามจํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ใน
ประเทศ ว่าจะเพิม่ ขึ ้นมากน้ อยเพียงใด และ เรื่องของมาตรการที่จะออกมาจาก ครม. ซึง่ เนื ้อหาหลักจะ
เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ใน 2 แง่มมุ คือ ในมุมแรกเป็ นเรื่ องของการเยียวยา
กลุม่ คนที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ซึง่ ถูกคาดหมายว่าน่าจะมีการจ่ายเงินเพื่อ
อุดหนุน
รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบ
โดยอาจรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
หลากหลายภาคส่วน สําหรับในอีกมุมหนึง่ เป็ นเรื องของแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาด ซึง่ เป็ นได้
หลายรูปแบบ แต่จะส่งผลกระทบข้ างเคียงที่เหมือนกันประการหนึง่ คือ การทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัว อีกเรื่องหนึง่ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ ายวิจยั ได้ แก่เรื่ องการปรับลดประมาณการกําไรสุทธิ
ปี 2563 ของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ จนถึงปั จจุบนั นักวิเคราะห์ได้ ดําเนินการแล้ วเป็ นส่วนใหญ่ ในเบื ้องต้ น
คาดหมายว่าน่าจะทําให้ EPS ของบริ ษัทจดทะเบียนลดลงไปอยู่ทบี่ ริ เวณ 72.40 – 71.90 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ น
ตัวเลข EPS ที่ลดลงจากฐานในปี 2562 กว่า 18% แต่อย่างไรก็ตามราคาหุ้นปั จจุบนั ก็ได้ ปรับตัวลดลงไปดูด
ซับผลกระทบต่างๆ ไปแล้ วเป็ นส่วนใหญ่ ส่งผลทําให้ Market Earning Yield Gap ที่ SET Index ปั จจุบนั อยู่
ที่ระดับสูงถึง 6.57% ทังนี
้ ้อยู่บนสมมุติฐานให้ Bond Yield 1 ปี อยูท่ ี่ 0.5% เนื่องจากฝ่ ายวิจยั เชื่อว่า กนง.
น่าจะมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 1 ครัง้ สูร่ ะดับ 0.5% โดยภาพรวมของ SET Index
วันนี ้ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็นการดีดตัวกลับ ซึง่ เป็ นภาวะปกติหลังการปรับตัวลดลงแรง อีกทังยั
้ งมีแรงหนุน
จากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ Rebound กลับค่อนข้ างแรงในเช้ าวันนี ้ สําหรับกลยุทธ์การลงทุน วันนี ้ไม่มีการ
ปรับพอร์ ต ส่วนหุ้น Top Pick ยังให้ ความสําคัญกับหุ้นที่จ่ายเงินปั นผลระดับสูง และต่อเนื่อง เลือก
INTUCH

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,024.46
-102.78
59,678

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-4,235.46
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-1,344.90
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-1,263.76
นักลงทุนรายย่อย
6,844.13
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Fed อัดฉีดเม็ดเงิน QE เต็มกําลังพยุงเศรษฐกิจสหรัฐ
การระบาดของไวรัส COVID-19 ลุกลามไปทัว่ โลก โดยปั จจุบนั มีผ้ ตู ิดเชื ้อ 378,492 ราย (เพิ่มขึ ้น 41,003
ราย) และสหรัฐจํานวนผู้ติดเชื ้อพุง่ ขึ ้นมาเป็ นอันดับ 3 ของโลกถึง 43,469 ราย รอง อิตาลี และ จีนอันดับ 1
ทําให้ วานนี ้ธนาคารกลางสหรัฐ(Fed) จัดประชุมฉุกเฉินรอบที่ 3 ของปี นี ้ กล่าวคือ ประกาศอัดฉีดเงินเข้ าซื ้อ
พันธบัตรทุกประเภท โดยเผยไม่จํากัดวงเงิน เพื่อลดความผันผวนของตลาดการเงิน หลักๆรอบนี ้มุง่
ไปที่การเพิ่มเข้ าถือ ตราสารหนี ้ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คํ ้าประกัน (Commercial Mortgage-Backed
Securities: CMBS) จากเดิมที่เข้ าซื ้อเพียงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasury securities) และตราสารหนี ้ที่
มีสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยคํ ้าประกัน (Mortgage-Backed Securities: MBS)
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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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ASPS จึงคาดว่าจะทําให้ ขนาดงบดุล (Balance sheet) Fed จะเพิ่มขึ ้น โดยล่าสุดงบดุลของ Fed มีมลู ค่า
4.72 ล้ านล้ านเหรี ยญ เพิ่มขึ ้นถึง 24% จากช่วงปลายเดือน ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา เทียบกับในช่วงวิกฤติ
Subprime ที่งบดุลเพิ่มขึ ้นกว่า 373% (3.73 เท่า) จาก 9.61 แสนล้ านเหรี ยญช่วงเดือน ก.ย. 2551 มาเป็ น
4.54 ล้ านล้ านเหรี ยญ ช่วงต้ นปี 2558 (ดังรูป)
Balance Sheet ของธนาคารกลางสหรั ฐ

ทีม่ า : Bloomberg

อย่างไรก็ตาม ASPS คาดว่า การเร่ งอัดฉีด QE ข้ างต้ น อาจจะกลายมาเป็ นข้ อจํากัดในการดําเนินนโยบาย
การเงินขยายตัวของ Fed ในอนาคตได้ เนื่องจากการขยายงบดุลในอนาคตอาจทําได้ จาํ กัด ซึง่ ใน
ทีส่ ุดคาดค่ าเงินดอลลาร์ จะมีแนวโน้ มอ่ อนค่ าลงในอนาคต จากปั จจุบันที่ Dollar Index แข็งค่ าราว
6.3%ytd ล่ าสุดอยู่บริเวณ 103 เหรี ยญฯ ซึง่ เป็ นผลดีต่อราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อย่ างนํ้ามัน และ
ทองคํา

การยับยั้ง COVID-19 ขยายวงกว้าง มีผลต่อเศรษฐกิจ รวมถึงกดดัน SET Index
สถานการณ์ผ้ ตู ิดเชื ้อในไทย 721 ราย เพิ่มขึ ้น 122 รายจากวันก่อนหน้ า ทําให้ รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
ออกมาตการควบคุมและเยียวยาประชาชน COVID-19 ดังนี ้
มาตการควบคุมการแพร่ ระบาด COVID หลังจากผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร และอีกหลายจังหวัด มี
คําสัง่ ตามมาตรา 35 พ.ร.บ ปิ ดสถานประกอบการ อาทิ ห้ างสรรพสินค้ าทัว่ เขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล
ยกเว้ นให้ เปิ ดเฉพาะโซนซุปเปอร์ มาร์ เกต ร้ านยา ร้ านอาหารที่ซื ้อกลับบ้ านได้ เท่า ส่วนตลาดสดยกเว้ นของ
สด ของแห้ งขายได้ โรคติดต่อ ระยะเวลารวม 22 วัน 22 มี.ค.-12เม.ย. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ดังที่ ASPS นําเสนอว่าใน Market talk เมื่อวานนี ้ จะส่งผลกระทบผู้ประกอบการค้ าปลีกที่ไม่ได้ จําหน่าย
สินค้ าจําเป็ นในชีวิตประจําวัน ได้ แก่ HMPRO, ILM, Beauty และ COM7 ขณะที่ผ้ จู ําหน่ายสินค้ าจําเป็ นที่
น่าจะได้ ประโยชน์ชดั เจนจากสถานการณ์ดงั กล่าว คือ CPALL(FV@B80) ส่วนการประชุม ครม. วันนี ้ต้ อง
ติดตามว่าจะมีการออกมาตรการเพือ่ ควบคุมเพิ่มเติมหรื อไม่ ทังนี
้ ้เนื ้อหาของการควบคุมส่วนใหญ่มกั จะมี
ผลข้ างเคียงให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับลดลง อันจะมีผลต่อ GDP Growth ในอนาคต
มาตการเยียวยา ถือเป็ นอีกมุมหนึง่ ของมาตรการลดผลกระทบ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาดังนี ้
 ธนาคารแห่ งประเทศไทย นับตังแต่
้ ต้นปี มีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย 2 ครัง้ ๆ ละ
0.25% รวมกัน 0.5% ล่าสุด ดอกเบี ้ยฯ อยู่ที่ 0.75%(ตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์) ASPS คาดว่า
การประชุม กนง. รอบทางการในวันพุธ 25 มี.ค. มีโอกาสปรับลดดอกเบี ้ยฯ อีก 0.25% และ
ช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี ้ ดังที นําเสนอใน Market talk เมื่อวานนี ้
 รั ฐบาล วันนี ้มี 2 ประเด็นที่ให้ นํ ้าหนัก คือ 1.)ประชุม ครม. ตลาดให้ นํ ้าหนักจะมีการออก
มาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยมุง่ ไปที่กลุม่ ลูกจ้ างที่ถกู รัฐสัง่ ปิ ดสถานประกอบการดังกล่าว
โดยตลาดคาดว่าอาจจะเน้ นไปที่ “การแจกเงิน” รอรายละเอียดว่าจะแจก 1-2 พันบาท/คน
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2.) กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างศึกษาแผนการออกพระราชกําหนด(พ.ร.ก.) กู้เงินฉุกเฉินเพื่อนํา
เงินมาเยียวยา เนื่องจากปั จจุบนั งบประมาณมีจํากัด มีงบกลางสํารองจ่ายกรณีฉกุ เฉินและ
จําเป็ นไม่ถึง 1 แสนล้ านบาท

ส่งออกไทย เดือน ก.พ. ยังหดตัว ทั้งปี 2563 คาด ติดลบ 5.5%
ส่งออกเดือน ก.พ. 2563มูลค่า 2.06 หมื่นล้ านเหรี ยญ หดตัว 4.47%yoy หลักๆสินค้ าส่งออกสําคัญส่วน
ใหญ่หดตัว เช่น รถยนต์หดตัว 4.7%, เม็ดพลาสติก 20.9%, เคมีภณ
ั ฑ์ 11.9%, อัญมณี (ไม่รวมทองคํา)
31.5%, เหล็ก 10.6%, ผลไม้ 16.2% เป็ นต้ น และหากพิจารณาเป็ นรายตลาด พบว่าตลาดส่งออกส่วนใหญ่
หดตัวเช่นกัน ได้ แก่ สหรัฐหดตัว 37% จากฐานสูง เพราะมีการส่งออกอาวุธในงวด ก.พ. 2562, ญี่ปนุ่
11.1%, จีน 2%,ออสเตรเลีย 6.2%, อินเดีย 0.3% เป็ นต้ น ขณะทีบ่ างตลาดขยายตัวเพียงเล็กน้ อย เช่นยุโรป
ขยายตัว 1.7% ในภาพรวมทําให้ การส่งออกไทยงวด 2M63 หดตัวเฉลี่ย 0.8%
ทางด้ านการนําเข้ าเดือน ก.พ. 2563 มีมลู ค่า 1.67 หมื่นล้ านเหรี ยญ หดตัว 4.3% ต่อเนื่องจากเดือน ม.ค.
2563 ที่หดตัว 7.9% โดยหดตัวในสินค้ าทุกประเภท เช่น วัตถุดิบหดตัว 5.5%, สินค้ าทุน 9%, สินค้ าอุปโภค
บริ โภค 6.8% เป็ นต้ น ส่งผลให้ ดลุ การค้ าเดือน ก.พ. 2563 เดือนดุล 3.9 พันล้ านเหรี ยญ
สําหรับแนวโน้ มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าการส่งออกไทยยังเผชิญแรงกดดัน โดยเฉพาะ
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ลกุ ลามไปทัว่ โลก ทําให้ หลายประเทศยกระดับควบคุมการแพร่
ระบาด เช่น ปิ ดประเทศ ทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ-การค้ าชะลอลง เบื ้องต้ น ASPS จึงยังคงสมมุติฐาน
การส่งออกปี 2563 ไว้ ที่หดตัว 5.5%

ปัจจัยกดดันรอบข้างยังมี แต่ตลาดหุ้นไทยปรับฐานจน น่าทยอยเข้าสะสม
การระบาดของไวรัส COVID-19 กดดันตลาดปรับหุ้นโลกปรับฐานแรง รวมถึงตลาดหุ้นไทยปรับฐานลง
มาแล้ วกว่า 35.15%ytd โดยประเด็นดังกล่าวกดดันต่อประมาณการณ์กําไรบริ ษัทจดทะเบียน ให้ ลดลง
จากที่ฝ่าวิจยั ได้ นําเสนอว่ามีการปรับลดประมาณการกําไรปี 2563 ลง 2.07 แสนล้ านบาท (ตังแต่
้ ช่วง 3Q63
– ปั จจุบนั ) เหลือ 7.93 แสนล้ านบาท EPS63F 73.75 บาท/หุ้น
โดยหลักเป้นการปรับลงจาก 4 กลุม่ หลัก
1. กลุ่มพลังงานและปิ โตรฯ ปรั บลด 1.1 แสนล้ านบาท จากสมมุติฐานราคานํ ้ามันดิบปี 2563
ลดลงจาก 65 เหรี ยญ/บาร์ เรล เหลือ 40 เหรี ยญ/บาร์ เรล บวกกับ Spread ปิ โตรเคมี ที่อยู่ในระดับ
ตํ่าตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
2. กลุ่ม ธ.พ. ปรั บลดกําไรลงราว 5.4 หมืน่ ล้ านบาท จากอัตราการเติบโตสินเชื่อที่ลดลง และ
NIM อยู่บนสมมติฐานที่ กนง. จะลดดอกเบี ้ย 0.5% ในปี 2563 โดยทุกๆ 25 bps จะกระทบกําไร
กลุม่ ฯ ราว 5% รวมถึงเพิ่มค่าใช้ จ่ายการตังสํ
้ ารองหนี ้ (ECL) กลุม่ ฯ ประมาณ 10 bps
3. กลุ่มขนส่ งทางอากาศและโรงแรม ปรั บลด 4.7 หมื่นล้ านบาท โดนกดดันจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ถึงเดือน ก.ค. แต่หาก COVID-19 ยืดเยื ้อและกินเวลานานไปเรื่อยๆ ฝ่ าย
วิจยั ประเมินว่าการระบาดของ COVID-19 จะกดดันกําไรบริ ษัทจดทะเบียน 1 หมืน่ ล้ านบาท/
เดือน
4. กลุ่มสื่อสาร ปรั บลดกําไรลงราว 1.0 หมื่นล้ านบาท ถูกกดดันจากต้ นทุนการประมูลคลื่น 5G
ที่เพิ่มขึ ้น หากเศรษฐกิจชะลอลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็ นความเสี่ยงต่อกลุม่ ฯ เนื่องจากรายได้ ของ
หุ้นในกลุม่ ฯ มักจะเติบโตตามตัวเลข GDP
สุดท้ ายยังมีห้ นุ ทีอ่ าจถูกปรับประมาณการลงอีก เช่น กลุม่ ชินส่วนฯ กลุม่ ขนส่งทางบก กลุม่ สื่อนอกบ้ าน
กลุม่ นิคม และกลุม่ การเงิน รวมๆกัน อาจปรับลดกําไรประมาณ 1.5 – 2 หมื่นล้ านบาท กดดันให้ EPS63F
ลดลงอยู่ในช่วง 71.9 – 72.4 บาท/หุ้น
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อย่างไรก็ตามและหากพิจารณา Valuation ของ SET Index ณ ปั จจุบนั 1024.46 จุด โดยพิจารณาผ่าน
Market Earning Yield Gap ภายใต้ EPS63F ในช่วง 71.9 – 72.4 บาท/หุ้น พร้ อมกับใช้ Bond Yield 1 ปี
ณ ปั จจุบนั ที่ 0.50% จะได้ Market Earning Yield Gap เท่ากับ ช่วง 6.52 – 6.57% ถือว่าสูงมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ Market Earning Yield Gap ย้ อนหลัง 13 ปี กว่ าๆ (2551-ปั จจุบัน) แม้ Market
Earning Yield Gap สูงสุดอยู่ทรี่ ะดับ 8.99% แต่ Market Earning Yield Gap ณ ปั จจุบัน ถือว่ าเป็ น
ผลตอบแทนทีเ่ ริ่มมีความน่ าสนใจมาก เนื่องจากเป็ นระดับทีส่ ูงสุดใน 2813 วัน จาก 2986 วัน หรื อ
เทียบเป็ นระดับ Percentile ที่ 94 ตลอด 13 ปี ทีผ่ ่ านมา แสดงให้ เห็นว่ าตลาดมี Downside ทีจ่ าํ กัด
พอสมควร ถือเป็ นโอกาสเข้ าทยอยสะสมหุ้นพืน้ ฐานแข็งแกร่ ง
การเปรี ยบเทียบ SET Index จาก Market Earning Yield Gapในช่ วงวิกฤตและปั จจุบนั
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