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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

การระบาดของ COVID-19 ทําให้เศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทย เดินหน้าเข้าสู่ภาวะถดถอยชัดเจน
มากขึ้น ทําให้รัฐบาลต้องเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่สุดคือการ
จ่ายเงิน 5000 บาท/เดือน ในช่วง 3 เดือน ให้กับภาคแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ส่วนทิศทางของ Fund
Flow ยังไม่ไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง แนะนําขายทํากําไรบางส่วนใน MCS นําเงินเพิ่มใน CPALL หุ้น Top
Pick เลือก CPALL (FV@B 80) และ INTUCH (FV@B 82.50)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกรที่ผานมา ตลาดหุนไทยแกวงผันผวนตลอดวัน จากความไมแนนอนของผูติดเชือ้ ในไทยที่ยังเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ แตอยางไรก็ตามไดปจจัยบวกจาก มาตรการกระตุนทางการเงินและการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งหนุนตอ
ดัชนี Dow Jones และตลาดหุนสวนใหญในภูมิภาครวมถึงไทย จนทําใหปดตัวในแดนบวกที่ระดับ
1,099.76 จุด เพิม่ ขึ้น 7.80 จุด หรือ +0.71% โดยมีมูลคาการซื้อขาย 6.54 หมื่นลานบาท ซึ่งกลุมที่หนุน
ตลาดหลักๆ คือ กลุมธ.พ.ไดแก KBANK(+6.25%) SCB(+3.52%) BBL(+4.81%) TISCO(+6.18%) กลุม
อาหารเชน CPF(+2.98%) MINT(+2.53%) OSP(+3.57%) และกลุมอสังหาฯอยาง อาทิ CPN(+2.50%)
LH(+2.36%) AMATA(+3.65%) รวมถึงหุนขนาดใหญอยางเชน BDMS(+2.15%) GULF(+1.36%) และ
CPALL(+0.84%) เปนตน
IMF ออกมาประกาศวา เศรษฐกิจโลกไดเขาสูภาวะถดถอยอยางชัดเจน ซึง่ การประกาศดังกลาวสอดคลอง
กับมุมมองของฝายวิจัยที่ไดเคยนําเสนอขอมูลใหเห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งพบวามี
หลายประเทศที่มี GDP ติดลบเกิน 2 ไตรมาสติดตอกัน สําหรับเศรษฐกิจไทยก็เชนกัน ถือ่ วาอยูในเสนทางที่
กําลังเดินเขาไปสูภ าวะถดถอย เฉพาะอยางยิ่งในมุมมองของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ ไดปรับลด
ประมาณการ GDP Growth ป 2563 ลงไปสูระดับ -5.3% ซึ่งเทากับวา มูลคาเศรษฐกิจไทย (Real GDP) ป
2563 ลดลงไปจากมูลคาป 2562 มากถึง 5.79 แสนลานบาท ภาวะดังกลาวทําใหรัฐบาลตองเรงทําทุก
วิถีทางเพื่อที่จะทําให GDP Growth ติดลบนอยทีส่ ดุ ซึ่งสิ่งที่นาจะเกิดขึ้นมากที่สุด ก็คือการอัดฉีดเม็ดเงิน
เขาสูระบบเศรษฐกิจ เฉพาะอยางยิ่งการพุงเปาไปทีก่ ารสรางกําลังซือ้ ใหกับภาคครัวเรือน โดยเม็ดเงินกอน
ใหญที่สุดที่คาดวาจะเห็นในชวงจากนี้คือ การใหเงินชวยเหลือภาคแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของ COVID-19 รายละ 5000 บาท เปนระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจากขอมูลลาสุดจนถึงเย็นวานนี้
(18:00 น. วันอาทิตยที่ 29 มี.ค.) พบวามีผูที่ลงทะเบียนขอรับสิทธดงั กลาวมากถึ 17.2 ลานคน และยังมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงเวลาจากนี้ ทั้งนี้หากคํานวนจากเม็ดเงินที่รัฐบาลตองจาย (เริม่ จายเดือน เม.ย.63
เปนระยะเวลา 3 เดือน) ทุกๆ 10 ลานคน ก็จะตองใชเม็ดเงิน 1.5 แสนลานบาท ซึ่งทําใหรฐั บาลตองมีการกอ
หนี้เพิ่มขึ้นมา สวนองคประกอบอื่นๆ ของระบบเศรษฐกิจ ในปจจุบนั ถือวาอยูในภาวะที่ทํางานไดนอยกวา
ศักยภาพไมวา จะเปน การคาระหวางประเทศ การลงทุนภาครัฐ และ การลงทุนภาคเอกชน ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ทางดาน Fund Flow ภายใตสถานการณปจจุบัน เห็นได
ชัดเจนวา ยังไมมกี ารไหลเขาสูสินทรัพยเสี่ยงอยางตลาดหุน ทําให SET Index อยูในภาวะที่ขาดแรงหนุน
ทั้งในทางปจจัยพืน้ ฐานที่แวดลอม และ Fund Flow คาด SET Index นาจะยังผันผวนในทิศทางลง แนะนํา
ปรับพอรตโดยการขายทํากําไรในหุน MCS ลงครึ่งหนึ่ง (5% ของพอรต) แลวนําเงินไปเพิ่มการลงทุนใน
CPALL สวนหุน Top Pick เลือก INTUCH และ CPALL

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,099.76
7.80
65,440.06

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
232.48
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-167.05
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
1,116.60
นักลงทุนรายย่อย
-1,182.03
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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
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จํานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มไม่หยุดทั่วโลก และในไทย
สถานการณการระบาดของไวรัส
COVID-19 ลาสุดจํานวนผูติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก 58,285
ราย เปน 721,412 ราย จํานวนผูติดเชื้อรายใหมยังคงมาจากสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 18,276 ราย เปน
141,854 ราย (สูงสุดในโลก), อิตาลี 97,689 ราย, จีน 81,439 ราย, สเปน 80,110 ราย,เยอรมนี 62,095 ราย
เปนตน และในสวนของไทย มีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 143 ราย ทําใหปจจุบันไทยมีผูติดเชื้อ รวม 1,388 ราย
จํานวนผูติดเชื้อทีย่ ังเพิ่มขึ้นในระดับสูง สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกเปนวงกวาง กดดันใหรัฐบาลในหลาย
ประเทศเดินหนาออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เชนสหรัฐ ลาสุดชวงสุดสัปดาหที่ผานมา
ประธานาธิบดีทรัมป เตรียมผลักดันมาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19 โดยเฉพาะธุรกิจรานอาหาร โดยสามารถนําคาอาหารมาหักลดหยอนภาษีนิติบุคคลไดเพิ่มขึ้น
จากปจจุบันที่ลดหยอนได 50%
ขณะที่ราคาน้ํามันดิบปรับลดลงตอ (ราคาน้ํามัน WTI ลดลง 5.1%, Brent ลดลง 5.4%) จากความกังวล
ความตองการใชน้ํามันจะชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก เพราะผลกระทบของ COVID-19 นอกจากนี้ ราคา
น้ํามันยังคงถูกดันจากภาวะ Oversupply จากซาอุดิอาระเบียประกาศเพิ่มกําลังการผลิตเปน 13 ลาน
บารเรล/วัน จากเดิมที่ 12 ลานบารเรล/วัน เพื่อทําสงครามราคากับรัสเซีย เพื่อตอบโตกรณีรัสเซียไมเห็นดวย
กับขอเสนอของ OPEC ที่ตองการลดกําลังการผลิตน้ํามันลงอีก และตลาดใหน้ําหนักในวันนี้รัฐมนตรี
พลังงานรัสเซียจะเดินทางไปพบปะตัวแทนจากบริษทั น้ํามันตางๆของรัสเซีย โดยใหน้ําหนักวารัสเซียจะมี
ทาทีอยางไรตอไป โดยรวมแลว ASPS แนะนําหลีกเลี่ยงหุนน้ํามัน เชน PTT และ PTTEP
จากความเสี่ยงที่รายลอมอยูข างตน สงผลใหความผันผวนของราคาสินทรัพยเสี่ยงยังมีอยู ASPS คาดวา
Fund Flow จึงมีโอกาสไหลเขามาในสินทรัพยเสี่ยง เชน ตลาดหุน และน้ํามันดิบ ไดนอย

หนุนรัฐบาลเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ช่วยให้ GDP ติดลบน้อยลง
กรรมการผูจัดการกองทุนการเงินระหวางประเทศ(IMF) แสดงความเห็นกับ CNBC วาเศรษฐกิจโลกป 2563
เขาสูภาวะถดถอย(Recession) จากผลของ COVID-19 ทีแ่ พรกระจายไปทั่วโลก ( IMF คาด GDP Growth
โลกป 2563 ขยายตัว 3.2%yoy แตประมาณการณอยูภายใตสมมติฐาน COVID-19ในจีน จะฟนตัวใน
เดือน เม.ย. แตไมรวมการแพรระบาดประเทศอื่นๆทั่วโลก ทําใหเชื่อมี Downside ตอประมาณการ ขณะที่
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยป 2563 ASPS คาดไมสดใส คือ คาด GDP ไทย – 1.4%yoy และหากเทียบ
กับธนาคารแหงประเทศไทยที่ปรับลด GDP Growth เปน -5.3%yoy ทั้งนี้หากอางอิงประมาณการณ ของ
ธปท. หมายความขนาด GDP จะลดลงราว 5.79 แสนลานบาท คิดจาก Real GDP ป 2562 ทีอ่ ยูที่ 10.93
ลานลานบาท(ดังรูป)
Real GDP : ล ้านบาท
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ที่มา : สภาพัฒนฯ, ธปท., ASPS
ASPS ประเมินวาหากรัฐบาลตองการพยุงใหเศรษฐกิจไทยป 2563 เผื่อรองรับผลกระทบจาก
COVID-19 จะมีตองมีเม็ดเงินอัดฉีดเขาสูในระบบเศรษฐกิจอยางนอยเทากับ 5.79 แสนลานบาทที่
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หายไป ทัง้ นี้หากประเมินจากปจจัยแวดลอมของรัฐบาล คือ อางอิง นสพ.ไทยรัฐ รัฐบาลจะมีเม็ดเงินอัด
ฉีดเขาสูระบบเศรษฐกิจหลัก คือ
1.งบกลาง โดยปจจุบันมีรายจายผูกพันไวใกลเต็มจํานวน 9.6 หมื่นลานบาท หากพิจารณา
มาตรการที่เปนอัดฉีดเงินเขาระบบเศรษฐกิจ (ซึ่งไมรวมมาตรการใหสินเชื่อ) ASPS คาดจะมี
เพียงมาตรการ ใหเงิน 5 พันบาท/คน 3 เดือน รวม 1.5 หมื่นบาท/คน วงเงินรวม 4.5 หมื่นลาน
บาท (รัฐตั้งเปา 3 ลานคน แตลาสุดมีคนลงทะเบียนเกิน 15 ลานคน)
2. พรก.ฉุกเฉินเพื่อกูเงินราว 2 แสนลานบาท (คาดรัฐกําลังพิจารณา) หากพิจารณาหนี้
ธารณะ/GDP (Public Debt/GDP) ปจจุบนั อยูทรี่ าว 41.27% โดยเพดานหนี้สาธารณะอยูที่
60% หมายความคาดวารัฐสามารถกูเงินไดมากสุด 2 ลานลานบาท
โดยรวม 2 ทางหลักดังกลาวจะมีเม็ดเงินรวมเขาระบบราว 3 แสนลานบาท ซึง่ ไมเพียงพอ สงผล
ทําให GDP Growth ไทยป 2563 ติดลบ

แรงหนุน SET ฝากไว้กับกองทุนพยุงหุ้น + SSF
ตลาดการเงินยังขาดเม็ดเงินลงทุนจากตางชาติเขามาหนุน สะทอนไดจาก ตางชาติขายสุทธิหุนในภูมิภาค
ชวง 3 เดือนแรกของป 2563 สูงถึง 3.52 หมื่นลานเหรียญ ซึ่งมากกวายอดขายสุทธิตลอดทั้งป 2561 ทีเ่ ผชิญ
กับประเด็นสงครามทางการคา โดยเปนการขายสุทธิทุกประเทศ เริ่มจากไตหวันถูกขายสุทธิกวา 1.7 หมื่น
ลานเหรียญ เกาหลีใต 1.3 หมื่นลานเหรียญ ตามดวยอินโดนีเซีย 691 ลานเหรียญ ฟลิปปนส 616 ลาน
เหรียญ และไทยที่ยังคงขายสุทธิตอเนือ่ งเปนปที่ 3 กวา 3.56 พันลานเหรียญ หรือ 1.04 แสนลานบาท เปน
ตน
มูลคาซื้อขายสุทธิสะสมหุนของตางชาติในภูมิภาค

วันที่

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563(ytd)
ม.ค.63
ก.พ.63
มี. ค.63(mtd)
หน่วย : ล ้านเหรียญ

-3,656
3,465
-691
1
-340
-352

-1,080
-240
-616
-164
-179
-273

เกาหลีใต้

ไต้หวัน

ไทย

รวม

-5,676
924
-13,250
-165
-3,000
-10,085

-12,182
9,447
-17,118
-751
-4,659
-11,709

-8,913
-1,496
-3,558
-562
-627
-2,369

-31,508
12,101
-35,233
-1,641
-8,804
-24,788

ที่มา: Bloomberg,ฝายวิจัย ASPS
ขอมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 27 มี.ค.63

สวนตลาดการเงินของไทย นักลงทุนตางชาติยังลังเลการลงทุน ทั้งตลาดตราสราหนี้ และตลาดหุน ตางชาติ
ขายสุทธิกวา 1.06 แสนลานบาท (ytd) และ 1.12 แสนลานบาท (ytd) ตามลําดับ สาเหตุหลักๆมาจากการ
แพรระบาดของ COVID-19 สงผลใหเศรษฐกิจไทยมีโอกาสชะลอตัว ทําใหฝายวิจัยฯปรับลด GDP Growth
ป 2563 เหลือหดตัว 1.4% และสราง Downside ตอกําไรสุทธิป 2563 ของบริษัทจดทะเบียนกวา 2 แสน
ลานบาท เหลือ 7.93 แสนลานบาท แตหาก COVID-19 ยืดเยือ้ และกินระยะเวลานาน เหมือนตางประเทศ
อยาง อังกฤษที่ Lockdown ไปจนถึงเดือน ก.ย. 63 อาจจะกดดันตัวเลขใหลดลงอีก

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
มูลคาซื้อขายสุทธิสะสมหุนไทยและตราสารหนี้ไทยของตางชาติเทียบกับคาเงินบาท

ที่มา: Bloomberg,ฝายวิจัย ASPS
ขอมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 27 มี.ค.63

อยางไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งกุญแจสําคัญ ที่จะชวยพยุงตลาดในเดือน เม.ย. 63 คือ
1) การตั้งกองทุนรวมเพื่อสงเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Fund: SSF) เงื่อนไขพิเศษ
คลายกับกองทุน LTF โดยมีการขยายวงเงินในการซือ้ เพิ่มขึ้นอีก 2 แสนบาทตอป เปน 4 แสนบาทตอป
โดยมีการแยกคิดวงเงินที่ซื้อออกจากวงเงินของกองทุน RMF อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัด คือ ตองมี
ระยะเวลาการถือครองอยางนอย 10 ป (นับจากวันทีซ่ ื้อ) และสามารถซื้อไดเฉพาะชวงเดือน เม.ย.63 ถึง
มิ.ย.63 เทานั้น (ระยะเวลา 3 เดือน)
2) ฝากความหวังไวกับการจัดตั้งกองทุนพยุงหุน เพื่อเปนการสรางเสถียรภาพใหกับตลาดทุน ซึ่งรัฐเคย
เผยวา การระดมทุนดังกลาวไมจําเปนตองใชเงินภาษีของประชาชน แตอาจใชการระดมเงินจากการ
จัดตั้งกองทุนใหม หรือใชกองทุนวายุภักษเดิม เพิ่มเงินลงทุนเขามาสนับสนุนอีก 1 แสนลานบาท หากมี
ความคืบหนาจากประเด็นนี้จัถอื เปนผลบวกตอตลาดหุน
สรุปหลายความไมแนนอนทั้งปจจัยภายนอกและในประเทศ โดยเฉพาะประเด็น COVID-19
กดดันใหตางชาติมีโอกาสขายหุนไทยตอเนื่องในเดือน เม.ย. 63 แตแรงขับเคลือ่ นหลัก ถูกฝากไว
กับกองทุน SSF และกองทุนพยุงหุน ซึ่งอาจเขามาไดถูกจังหวะพอดี
สถานการณปจจุบัน ดวยระดับการถือครองเงินสด หรือ Cash On Hand รวมถึงภาคครัวเรือน ณ
ปจจุบนั นาจะอยูในระดับที่สูง ในระยะนีห้ นึ่งในทางเลือกลําดับตนๆ สําหรับนักลงทุนที่ตองการ
ผลตอบแทนที่มนั่ คงและสูงกวาผลตอบแทนของตราสารหนี้ คือ หุนปนผลสูง ดังนั้นฝายวิจัยฯ
นําเสนอหุนพื้นฐานแข็งแกรงปนผลสูง ที่นาลงทุนมีดังนี้
Valuation หุนปนผลเดนที่ฝายวิจัยชื่นชอบ

Company Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(27/03/2020)

MCS

STEEL

7.00

10.00

42.9%

4.84

10.96

LH

PROP

6.50

11.10

70.8%

9.53

10.00

DIF

ICT

13.60

n.a.

n.a.

n.a.

7.83

INTUCH

ICT

49.25

82.50

67.5%

13.12

5.26

BAM

FIN

18.60

31.00

66.7%

12.27

4.89

ที่มา : ฝายวิจัย ASPS
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Top Picks ในวันนี้เลือกหุน ปนผลสูงที่มีเกราะปองกัน COVID-19 อยาง INTUCH และหุนที่ได
Sentiment จากการชวยเหลือของภาครัฐ อยาง CPALL
นอกจากนี้ วันนีฝ้ ายวิจัย ASPS ยังมีออกกลยุทธการลงทุน เดือน เม.ย. 2563 (Invest+) มีหุนเดน 5
บริษัท ดังนี้
ตัวอยาง Invest + ประจําเดือนเม.ย. 63

ที่มา : ฝายวิจัย ASPS

นักลงทุนสามารถเขาไปติดตามอานบทวิเคราะหดังกลาวไดทาง App. ASP Smart, Telegram (Asia
Plus Group) เพื่อชวยเปนไกดไลนในการลงทุนในเดือน เม.ย. 63 ซึ่งหวังวานักลงทุนจะได
ผลตอบแทนที่ดตี ามสมควร

SET vs Sector Return 2019

ที่มา : ฝายวิจยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ที่มา : ฝายวิจยั ASPS
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