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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้น น่าจะช่วยหนุนให้ SET Index ปรับตัวขึ้นตาม แต่เชื่อว่า Upside จะ
จํากัด จากการที่ปัจจัยแวดล้อมภายในยังมีน้ําหนักในทางลบ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ COVID-19 และ
ตลาดตราสารหนี้ กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ไม่มีการปรับพอร์ตการลงทุน ส่วนหุ้น Top Picks เลือก
MCS (FV@B 10) จากจุดเด่นเรื่องผลประกอบการที่เติบโต และ Dividend Yield ระดับสูง อีกบริษัท
เลือก CPALL (FV@B 80) ด้วยจุดเด่นในเรื่องการเติบโตระยะยาว
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวันเป็ นวันที่ 3 จากที่เริ่ มเห็นความชัดเจนของสถานการณ์
COVID-19 มากขึ ้น หลังจากที่รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จึงทําให้ นกั ลงทุนกลับมาให้ ความสนใจตลาด
หุ้นอีกครัง้ จนทําให้ ปิดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1,091.96 จุด เพิ่มขึ ้น 11.93 จุด หรื อ +1.10% โดยมีมลู ค่า
การซื ้อขาย 6.23 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ธ.พ.ได้ แก่ KBANK(+3.07%)
SCB(+5.35%) BBL(+1.63%) KTB(+4.81%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น CPALL(+0.84%) HMPRO(+1.89%)
CRC(+9.96%) และกลุม่ ขนส่งอย่าง อาทิ AOT(+1.00%) BEM(+4.14%) BTS(+3.49%) รวมถึงหุ้นขนาด
ใหญ่อย่างเช่น SCC(+3.19%) MINT(+12.06%) และ MTC(+8.73%) เป็ นต้ น
ปรากฎการณ์การไถ่ถอนกองทุนตราสารหนี ้ เฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่มีการลงทุนในตราสารหนี ้ต่างประเทศ ถือ
เป็ นประเด็นความเสี่ยงสําหรับตลาดการเงินในช่วงเวลานี ้ แต่อย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าผลกระทบน่าจะจํากัด
ลง หลังจากที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการเข้ ามาช่วยเหลือในส่วนของตราสารหนี ้ในประเทศ ไม่วา่
จะเป็ นรูปแบบของการใส่เม็ดเงินเข้ ามาซื ้อ หรื อการปรับกฎเกณฑ์ให้ ธนาคารพาณิชย์เข้ ามาซื ้อหน่วยลงทุน
จาก บลจ. ได้ ซึง่ ผลดังกล่าวมีสว่ นที่กดดันให้ Bond Yield เริ่ มปรับลดลง และหากพิจารณาข้ ามกลับมาที่
ตลาดหุ้น การที่ Bond Yield เริ่ มปรับลดลง มีสว่ นทําให้ Marke Earning Yield Gap ซึง่ เป็ นผลต่างระหว่าง
ผลตอบแทนในตลาหุ้น กับ Bond Yield 1 ปี ขยายกว้ างขึ ้น โดยอาจทําให้ มีเม็ดเงินบางส่วนไหลเข้ าสูต่ ลาด
หุ้น โดยที่เป้าหมายหลักของเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ ามา น่าจะเป็ นหุ้น High Dividend Yield ซึง่ ที่ระดับราคา
หุ้นปั จจุบนั หุ้นทีพ่ ื ้นฐานดี และให้ Dividne Yield ระดับสูงมีให้ เลือกอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ส่วนประเด็นเรื่ อง
การติดเชื ้อ COVID-19 ในประเทศ สถานการณ์ยงั น่าเป็ นห่วง โดยล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื่อพุง่ ขึ ้นไปสูงเกิน
1000 ราย ทําให้ อาจเห็นมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคที่เข้ มข้ นมากขึ ้น ซึง่ มาตรการที่เข้ มข้ น
มากขึ ้น ก็หมายถึงการที่ต้องจํากัดการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ น้อยลง และส่งผลต่อเนื่องไปยัง
ภาพรวมเศราฐกิจ และตลาดหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม ก็ได้ มีข้อเสนอให้ รัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
กกร. ซึง่ อาจแบ่งออกไป 3 กลุม่ คือ กลุม่ ทีเ่ ป็ นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าสูก่ ระเป๋ าผู้บริโภคเพื่อเยียวยาผลกระทบ
กลุม่ ที่ 2 เป็ นการเรื่ องการจัดหาเงินทุนช่วยเหลือ SME และ กลุม่ ที่ 3 เป็ นการเปิ ดช่องทางให้ กระบวนการใน
การบริ หารจัดการธุรกิจดําเนินไปอย่างราบรื่ นภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เฉพาะอย่างยิ่งระบบ Logistic สําหรับ
ภาพรวมของ SET Index วันนี ้ มีแรงหนุนจากตลาดต่างประเทศให้ ปรับขึ ้น แต่ด้วยปั จจัยแวดล้ อมใน
ประเทศที่มีนํ ้าหนักไปทางลบ น่าจะทําให้ Upside จํากัด หุ้น Top Pick เลือก CPALL และ MCS ส่วนพอร์ ต
การลงทุนไม่มีปรับเปลีย่ น

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,091.96
11.93
62,344

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,949.13
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-919.16
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
4,464.21
นักลงทุนรายย่อย
-1,595.92
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COVID-19 ในสหรัฐพุ่งแซงจีน แต่ตลาดหุ้นสหรัฐยังบวกได้
ตลาดหุ้นโลกวานนี ้ฟื น้ ตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ ้น 6.4%, S&P 500
เพิ่มขึ ้น 6.3% และ NASDAQ เพิ่มขึ ้น 5.6% แม้ จะมีปัจจัยลบกดดัน 2 ประเด็น คือ
1.)จํานวนผู้ติดเชื ้อในสหรัฐเพิ่มขึ ้นอีก 15,461 ราย อยู่ที่ 83,672 ราย ทําให้ สหรัฐกลายเป็ นประเทศที่มี
จํานวนผู้ติดเชื ้อมากที่สดุ ของโลก นําหน้ าจีนที่มีผ้ ตู ิดเชื ้อ 81,285 ราย, อิตาลี 80,589 ราย, สเปน 57,786
ราย,เยอรมนี 43,938 ราย
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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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2.) จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) ในสหรัฐ รายสัปดาห์ เพิ่มขึ ้น 3.28 ล้ านราย
สูงสุดในประวัติศาสตร์ มากกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.65 ล้ านราย จากผลกระทบของ COVID-19 โดยตลาดให้
นํ ้าหนักช่วงปลายสัปดาห์หน้ า คือการรายงานยอดการจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) และ
อัตราการว่างงานเดือน มี.ค. 2563 เบื ้องต้ นตลาดคาดว่า Nonfarm Payrolls จะลดลง 2.93 แสนตําแหน่ง
(ลดลงครัง้ แรกในรอบเกือบ 10 ปี ) และอัตราการว่างงานตลาดคาดเพิ่มอยู่ที่ 3.8-4% เดือน ก.พ. อยู่ที่ 3.5%
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ ้นแรง
หลักตลาดให้ นํ ้าหนักความคาดหวังมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของสหรัฐวงเงินรวม 2 ล้ านล้ านเหรี ยญ (ดูรายละเอียดเพิม่ ใน Market Talk ฉบับวันที่ 25 มี.ค.
2563) ซึง่ วันนี ้อยุใ่ นช่วงพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึง่ คาดว่าจะได้ รับความเห็นชอบ
ขณะที่ราคานํ ้ามันดิบโลก นําโดย WTI ลดลง 7.7%, Brent ลดลง 3.8% และ Dubai ลดลง 2% ตอบรับ
ประเด็นรัฐสภาสหรัฐระงับแผนการซื ้อนํ ้ามันเพื่อเก็บในคลังสํารองนํ ้ามัน และปั ญหา Oversupply จาก
ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียประกาศเพิ่มกําลังการผลิตโดยให้ นํ ้าหนักในสัปดาห์หน้ าวันที่ 30 มี.ค. 2563
รัฐมนตรี พลังงานรัสเซียจะเดินทางไปพบปะตัวแทนจากบริ ษัทนํ ้ามันต่างๆของรัสเซีย โดยให้ นํ ้าหนักว่า
รัสเซียจะมีทา่ ทีอย่างไรต่อไป โดยรวม ASPS ยังแนะนําหลีกเลี่ยงหุ้นนํ ้ามัน PTT และ PTTEP

COVID-19 ในไทย ทะลุ 1000 ราย& กกร.เสนอรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเเพิ่ม ดีต่อกลุ่มค้าปลีก
ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2563 ที่ไม่สดใส หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยปี 2563 เป็ น-5.3%yoy ตํ่าสุดตังแต่
้ วิกฤตต้ มยํากุ้งปี 2540 ที่เศรษฐกิจไทยเคย -7.6% (ASPS
คาด GDPไทย – 1.4%) โยตัวแปรหลักคือ ผลกระทบจาก COVID-19 ทําให้ จํานวนผู้ติดเชื ้อในไทยเพิ่มขึ ้น
111 ราย ล่าสุด 1045 ราย ทําให้ รัฐบาลมีการคําสัง่ พ.ร.ก ฉุกเฉิน สัง่ ปิ ดสถานที่เสีย่ งต่อการแพร่ระบาด
อาทิ ห้ างสรรพสินค้ า ฯลฯ ทําให้ ลา่ สุด เมื่อวานนี ้มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน (กกร.)
ประกอบด้ วย สภาอุตสาหกรรม,หอการค้ าฯ และสมาคมธนาคารไทย และบริ ษัทภาคเอกชน อาทิ เครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์, บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ฯลฯ ยื่นข้ อเสนอต่อให้ รัฐบาลพิจารณา
มาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ รับ หลักๆแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ
เพิ่มเงินในกระเป๋า
 ให้ ภาครัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือลูกจ้ างที่วา่ งงานหรื อถูกเลิกจ้ างจากเดิม 50% เป็ น 80%
 เสนอเลือ่ นการจ่ายค่านํ ้าและค่าไฟออกไป 4 เดือน
 งดการจ่ายประกันสังคมสําหรับลูกจ้ างและนายจ้ างระยะเวลา 4 เดือน
สนับสนุน SMEs และภาคธุรกิจ
 เสนอให้ รัฐบาลตังกองทุ
้
น 1 แสนล้ านบาทช่วย SMEs โดยให้ รัฐบาลรับหนี ้เสียแทนแบงค์เอกชน
เนื่องจาก มาตรก่อนหน้ าที่รัฐบาลอนุมตั ิออกมาคือ การปล่อยสินเชื่อธุรกิจ ดอกเบี ้ยตํ่าวงเงิน
รวม 1.5 แสนล้ านบาท ไม่เห็นผล เพราะธนาคารพาณิชย์กงั วล NPL
 เอกชนสามารถนํางบลงทุนเพือ่ ป้องกัน COVID-19 มาหักค่าใช้ จ่ายได้ 3 เท่า
สนับสนุนด้ าน Operation ของภาคธุรกิจ เสนอให้ ระบบสาธารณูปโภคให้ บริ การได้ อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจติดต่อกับภาคเอกชน สามารถให้ บริ การทางออนไลน์ได้ และให้ ผ้ ขู นส่งสินค้ า
สามารถส่งสินค้ าได้ ตลอดทังวั
้ น โดยเฉพาะสินค้ าอุปโภค-บริ โภค
โดยรวมมาตรการที่เสนอร่วมกันดังกล่าว จะมีการเสนอให้ รับฐาลพิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ ถือเป็ น Sentiment เชิง
บวกดีตอ่ กําลังซื ้อ และภาคธุรกิจ ดีตอ่ หุ้นกลุม่ ค้ าปลีก เลือก CPALL(FV@B80) ที่ทางพื ้นฐานยังแข็งแกร่ง

หุ้นปันผลสูง หนึ่งในทางเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราตราสารหนี้
ความกังวลภัยจาก COVID-19 กดดันให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ส่งผลให้ ตลาดการเงินปั่ นป่ วน
หนึง่ ในนันคื
้ อ ตลาดตราสารหนี ้ที่ขาดสภาพคล่องมากกว่าปกติ รวมถึงนักลงทุนเองได้ มีการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนกองทุนตราสารหนี ้ต่างประเทศออกเป็ นจํานวนมาก
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อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวน่าจะเริ่ มจํากัด โดยเฉพาะกองทุนตราสารหนี ้ไทย เนื่องจากทาง ธปท. ได้
เล็งเห็นปั ญหา และได้ ออกมาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้ รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่อง คือ
1.) ให้ ธ.พ. สามารถนําหน่วยลงทุนใน Money market fund, กองทุนรวมตราสารหนี ้ที่เป็ นกองทุนเปิ ดซึง่
ถือสินทรัพย์คณ
ุ ภาพดี มาวางเป็ นหลักประกัน (คาดมูลค่ารวมกว่า 1 ล้ านล้ านบาท)
2.) จัดตังกองทุ
้
นเสริ มสภาพคล่อง(BSF) วงเงิน 70,000-100,000 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในตราสารหนี ้
ภาคเอกชนออกใหม่ของบริ ษัทที่มคี ณ
ุ ภาพดี แต่ไม่สามารถต่ออายุ (rollover) กองทุนนี ้จะ top up ให้ ใน
ส่วนที่ขาด เป็ นเวลาไม่เกิน 270 วันเพื่อให้ roll over ได้
ประเด็นการแก้ ไขดังกล่ าวทําให้ อุปทานตราสารหนี้ลดลง ส่ งผลให้ Bond Yield มีโอกาสลดลง โดย
ปั จจุบัน Bond Yield 1 ปี อยู่ท่ี 0.77% (ลดลง 0.22% ใน 1 สัปดาห์ ทผ่ี ่ านมา) ด้ วยภาวะทีด่ อกเบี้ยอยู่
ในระดับตํา่ บวกกับนักลงทุนถือเงินสดอยู่ในมือมากขึน้ โดยหนึ่งในทางเลือกลําดับต้ นๆ สําหรั บ
นักลงทุนทีต่ ้ องการผลตอบแทนทีม่ ั่นคงและสูงกว่ าผลตอบแทนของตราสารหนี้เดิม คือ หุ้นปั นผล
สูง ดังนั้นฝ่ ายวิจัยฯ นําเสนอหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ งปั นผลสูง ทีน่ ่ าลงทุนมีดังนี้
Valuation หุ้นปั นผลเด่ นที่ฝ่ายวิจยั ชื่นชอบ

Company Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(26/03/2020)

MCS

STEEL

7.00

10.00

42.9%

4.84

10.96

LH

PROP

6.35

11.10

74.8%

9.31

10.24

DIF

ICT

13.20

n.a.

n.a.

n.a.

7.83

INTUCH

ICT

49.00

82.50

68.4%

13.05

5.29

BAM

FIN

18.40

31.00

68.5%

12.14

4.94

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ส่ วน Top Picks ในวันนี้เลือกหุ้นปั นผลสูง อย่ าง MCS และหุ้นทีไ่ ด้ Sentiment จากการช่ วยเหลือ
ของภาครั ฐ อย่ าง CPALL

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd
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