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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

จํานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกที่วิ่งเข้าใกล้ 1 ล้านราย สร้างความกังวลต่อทั้งภาพรวม
เศรษฐกิจ และ Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งวันนี้ SET Index ก็น่าจะถูกกดดันให้ปรับฐานลงได้
ต่อ ประเด็นที่ต้องติดตามเป็นเรื่องการประชุม ครม.นัดพิเศษ ในวันศุกร์นี้ ว่าจะมีมาตรการเยียวยาและ
ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างไร วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต สําหรับหุ้น Top Picks เลือก
CPF (FV@B 40) และ BGRIM (FV@B 56)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นในภูมิภาค จากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เร่งตัวมากขึ ้น ใน
หลายประเทศรวมถึงไทยอีกทังยั
้ งไม่เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากเท่าที่ควร จึงทําให้ ตลาดปิ ดตัวใน
แดนลบที่ระดับ 1,105.51 จุด ลดลง 20.35 จุด หรื อ -1.81% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.71 หมื่นล้ านบาท ซึง่
กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ สื่อสารได้ แก่ ADVANC(-2.74%) DTAC(-8.59%) TRUE(-3.18%) กลุม่
พลังงานเช่น PTT(-1.63%) PTTEP(-0.74%) GULF(-0.67%) GPSC(-1.75%) และกลุม่ ธ.พ.อย่าง อาทิ
KBANK(-3.55%) SCB(-2.17%) BBL(-1.74%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT(-2.46%) MTC(15.00%) และ SAWAD(-12.94%) เป็ นต้ น
จํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ทัว่ โลกที่ขึ ้นไปสูร่ ะดับ 9.29 แสนราย และยังมีแนวโน้ มวิง่ ขึ ้นทะลุระดับ 1 ล้ าน
รายในอีกไม่นาน กลับมาสร้ างความกังวลต่อเศรษฐกิจ และ Sentiment การลงทุนในตลาดการเงินอีกครัง้
เห็นได้ จากการที่ Bond Yield ทีป่ รับตัวลดลงอีกครัง้ หนึง่ โดย Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐ ปรับลดลงมาอยู่
ที่ระดับตํ่าเพียง 0.574%, Dollar Index แข็งค่าขึ ้น ขณะที่ ดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนปรับลดลง 4.44%
สําหรับในประเทศไทย สถานการณ์ก็ยงั ดูไม่คอ่ ยดีโดยจํานวนผู้ติดเชื่อเพิ่มขึ ้นวันละกว่า 100 ราย ทําให้ มี
แนวโน้ มที่รัฐบาลอาจต้ องใช้ มาตการในการควบคุมโรคที่เข้ มข้ นขึ ้น โดยจะมีการประชุม คณะรัฐมนตรี นัด
พิเศษในวันพรุ่งนี ้ (ศุกร์ ที่ 3 เมษายน) นอกจากนี ้ยังต้ องหามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้ รับผลกระทบในทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นประเด็นที่ต้องติดตาม และน่าจะทําให้ SET Index อยู่ในภาวะที่ผนั ผวนรอผลสรุปการ
ประชุม สําหรับการเปิ ดขายกองทุน SSF พิเศษ (ลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65%) ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่านา
จะมีเม็ดเงินไหลเข้ าไม่เกิน 2.6 หมืน่ ล้ านบาท โดยล่าสุดมีกองทุนที่เปิ ดขาย 18 กองทุน พบว่า 14 กองทุนมี
นโยบายการลงทุนที่ใกล้ เคียงกับ LTF หรื อ RMF เดิมที่มีอยู่ ซึง่ น่าจะมีแนวทางการจัดพอร์ ตการลงทุนที่ไม่
ต่างจากเดิมมากนัก ฝ่ ายวิจยั ได้ เข้ าไปศึกษาพอร์ ตการลงทุนของกองทุนดังกล่าว เพือ่ ค้ นหาว่ามีห้ นุ อะไรที่
เป็ นองค์ประกอบหลักในพอร์ ตการลงทุนพบว่า หุ้นที่มีจํานวนกองทุนถือมากทีส่ ดุ ได้ แก่ PTT ตามด้ วย
CPALL, AOT, ADVABC, BDMS, PTTEP, BAM, KBANK, SCC และ GULF เชื่อว่าหุ้นในชุดดังกล่าว มี
โอกาสที่จะ เป็ นเป้าหมายที่จะได้ รับความสนใจจากเม็ดเงินลงทุนใน SSF พิเศษ สําหรับภาพรวมวันนี ้คาด
ว่า SET Index น่าจะมีการปรับฐานลงได้ ตอ่ ส่วนกลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ ไม่มีการปรับพอร์ ต หุ้น Top Picks
เลือก BGRIM และ CPF
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ความกังวลเรื่อง COVID-19 กลับมาสร้างแรงกดดันอีกครั้ง หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นอีก 72,203 ราย เป็ น
928,980 ราย ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากสหรัฐ ล่าสุด อยูท่ ี่ 211,888 ราย (สูงที่สดุ ในโลก) ขณะที่ในประเทศอื่นๆ
จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นเช่นกัน แม้ บางประเทศจะมีจํานวนผู้ติดเชื ้อใหม่ลดลง เช่น อิตาลีมีผ้ ตู ิดเชื ้อใหม่
4,782 ราย รวมเป็ น 110,574 ราย ตํ่ากว่าช่วงสัปดาห์ก่อนที่มีผ้ ตู ิดเชื ้อใหม่ 5,210 ราย แต่ประเทศอื่นใน
ยุโรป ผู้ติดเชื ้อใหม่ยงั เพิ่มขึ ้น เช่น สเปนเพิ่มขึ ้น 8,195 ราย รวมเป็ น 104,118 ราย (สัปดาห์ก่อนที่เพิ่มขึ ้น
7,937 ราย), เยอรมนีเพิ่มขึ ้น 6,064 ราย รวมเป็ น 77,872 ราย (สัปดาห์ก่อนที่เพิ่มขึ ้น 4,923 ราย), ฝรั่งเศส
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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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เพิ่มขึ ้น 4,861 ราย รวมเป็ น 56,989 ราย (สัปดาห์ก่อนที่เพิ่มขึ ้น 2,933 ราย) เป็ นต้ น และไทย มีผ้ ตู ิดเชื ้อ
เพิ่มขึ ้นอีก 120 ราย ส่งผลให้ ปัจจุบนั ไทยมีผ้ ตู ิดเชื ้อ COVID-19 รวม 1,771 ราย
ความกังวลไวรัส COVID-19 ดังกล่าว ยังทําให้ Fnd flow ย้ ายเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง อาทิเช่น ตลาด
หุ้น และราคานํ ้ามันดิบ สะท้ อนจาก Bond Yield 10 ปี สหรัฐ ปรับลดลง คือ ตลาดหุ้นทัว่ โลกปรับตัวลดลง
เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones, S&P 500 และ NASDAQ ลดลงเฉลีย่ เท่ากัน 4.4%
เช่นเดียวกับราคานํ ้ามันดิบโลกปรับลดลง (Brent ลดลง 6.1% และ Dubai ลดลง 7.5%) โดยราคายังมี
แนวโน้ มเป็ นขาลง ซึง่ นับจากต้ นปี ราคานํ ้ามันปรับลดลงมากว่า 60% และอยู่ในระดับตํ่ากว่า 25 เหรี ยญฯ
ตามแรงกดดันจากเศรษฐกิจชะลอตัวกดดันความต้ องการใช้ นํ ้ามันลดลง เช่นเดียวกับฝั่ ง Supply นํ ้ามัน
โลกที่ยงั เผชิญปั ญหา Oversupply ที่มาจากซาอุดิอาระเบียผู้ผลิตนํ ้ามันมากที่สดุ ใน OPEC ประกาศจะ
เพิ่มการส่งออกนํ ้ามันอีก 6 แสนบาร์ เรล/วัน เป็ น 10.6 ล้ านบาร์ เรล/วัน โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือน พ.ค. 2563 และ
ระยะสันยั
้ งมีแรงกดดันจาก EIA รายงานสต็อคนํ ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น 13.8 ล้ านบาร์ เรล ซึง่ เพิ่มต่อกันเป็ นสัปดาห์
ที่ 10 และสูงกว่าที่ตลาดคาดจะเพิ่มขึ ้น 4.6 ล้ านบาร์ เรล โดยรวมราคานํ ้ามันที่อยู่ในระดับตํ่าจะกดดันหุ้น
กลุม่ นํ ้ามัน ASPS ยังแนะนําหลีกเลีย่ งหุ้นนํ ้ามัน เช่น PTT และ PTTEP

ประชุม ครม. นัดพิเศษ ศุกร์นี้ติดตามงบประมาณเยียวยา และมาตรการควบคุมโรค
ปั จจัยในประเทศเชื่อว่าตลาดกลับมาให้ นํ ้าหนักการประชุม ครม.นัดพิเศษในวันพรุ่งนี ้ โดยมีประเด็นสําคัญ
2 ประเด็น คือ
 มาตรการพยุงเศรษฐกิจ เฟส 3-4 ที่จะรัฐบาลคาดจะมีออกมาในช่วง เดือน พ.ค.-ก.ค โดยจะ
หารื อประเด็นงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณ และการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ดังที่
เมื่อวานนําเสนอว่ารัฐบาลเผยว่าเม็ดเงินรวมกันจะมีมากกว่ารอบ 1 และ 2 มโอกาสสูงจะ
เดินหน้ าเพิ่มทังจํ
้ านวนคนที่จะได้ รับเงิน จากมาตรการอัดฉีดเงิน 5 พัน /คนนาน 3 เดือน มากขึ ้น
จากปั จจุบนั โดยหุ้นที่ได้ ประยชน์จากมาตรการนี ้คือ กลุม่ ค้ าปลีก คือ CPALL
 มาตรการควบคุมไวรั ส COVID-19 ให้ นํา้ หนักว่ าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรื อไม่ หลังจากเมื่อ
วานนีผ้ ้ วู า่ กรุงเทพมหานครเตรี ยมประกาศปิ ดร้ านสะดวกซื ้อ และร้ านขายอาหารริ มทาง ปิ ด
บริ การตังแต่
้ เวลา 24.00 – 5.00 มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 2-30 เม.ย. 2563 อีกทางหนึง่ คาดจะกระทบต่อ
กําลังซื ้อครัวเรื อน และกระบต่อเศรษฐกิจไทยปี 2563

คดีเรียกดอกเบี้ยเกินไม่กระทบ MTC ในกลุ่มฯ ชอบ BAM มากสุด
วานนี ้ (1 เม.ย. 63) MTC และ SAWAD ปรับตัวลดลง 15% และ 13% ตามลําดับ หลัง นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 พนักงานสอบสวนกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ได้
นําทีมเข้ าตรวจค้ น บมจ. เมืองไทย แคปปิ ตอล (MTC) เพื่อหาหลักฐานดําเนินคดี ในความผิดฐานเรี ยก
ดอกเบี ้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ตาม พรบ. ห้ ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 โดยจากการตรวจ
ค้ น DSI ได้ ยดึ เอกสารหลักฐาน อาทิ เอกสารสัญญาการกู้ยืม สัญญาการประมูล รถยนต์ จักรยานยนต์ และ
สัญญาประกอบอื่นๆ ซึง่ หากเข้ าข่ายเป็ นกระทําความผิดที่เป็ นคดีพิเศษ DSI จะดําเนินการรับเป็ นคดีพิเศษ
ต่อไป
อย่ างไรก็ตามทาง MTC ได้ แจ้ งข่ าวชี้แจงประเด็นดังกล่ าวกับ SET แล้ ว และจากการสอบถามไป
ทาง MTC บริษัทฯ ชี้แจงว่ า คดีฟ้องร้ องเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ ากฎหมายกําหนด
ดังกล่ าว เกิดขึน้ ตั้งแต่ ปี 2561 ซึง่ บริษัทฯ ยืนยันว่ าการคิดดอกเบี้ยของบริษัทฯ เป็ นไปตาม
กฎหมายทุกประการ โดยในปี 2561 ก่อนที่สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ จะเข้ าไปอยู่ภายใต้ กํากับ ธปท. บริษัท
ฯ ได้ มีการปล่อยกู้โดยแยกสัญญาเงินกู้เป็ น 2 ฉบับ สําหรับลูกหนี ้หนึง่ ราย โดยสัญญาหนึง่ คิดดอกเบี ้ยไม่
เกิน 15% p.a. ตามที่กฎหมายกําหนด ส่วนอีกสัญญาหนึง่ จะปล่อยผ่านสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้ กํากับ
ของ ธปท. ที่สามารถคิดอัตราดอกเบี ้ยได้ ไม่เกิน 36% p.a. หลังจากนันในปี
้
2562 สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ
ได้ เข้ ามาอยู่ภายใต้ กํากับของ ธปท. โดยสามารถคิดอัตราดอกเบี ้ยได้ ไม่เกิน 28% p.a. ซึง่ ในปั จจุบนั MTC
คิดอัตราดอกเบี ้ยกับลูกค้ าเฉลี่ยเพียง 22% p.a. จึงไม่ได้ เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแต่อย่างใด
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เพราะฉะนั้นราคา MTC มีโอกาสฟื้ นตัวได้ ในวันนี้ หลังจากมีการออกมาชีแ้ จงรายละเอียด ส่ วน
ภาพรวมของกลุ่มฯ จากประเด็นลบทางเศรษฐกิจทีค่ าดว่ าจะเร่ งค่ าใช้ จ่ายสํารองหนี้ให้ เพิม่ ขึน้
และกระทบต่ อการเติบโตสินเชือ่ สุทธิของบริษัทฯ ในกลุ่ม ทําให้ ฝ่ายวิจยั มีแนวโน้ มปรั บลด
ประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 ลง แต่ ยังชื่นชอบหุ้นบางบริษัท โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มติดตามหนี้ท่ี
จะได้ ประโยชน์ จากการซื้อหนี้จาก ธ.พ. ในราคาทีเ่ หมาะสม ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อย่ าง
BAM ซึง่ จะช่ วยเพิม่ ผลกําไรสุทธิจากการขายสินทรั พย์ ออกไปในช่ วงทีเ่ ศรษฐกิจฟื้ นตัวแล้ ว

แนะหุ้นที่ SSF จับจ้อง และได้แรงหนุนจากบาทอ่อน CPF
นับตังแต่
้ ต้นปี 2563 ปั จจัยรุมเร้ ามากมาย กดดัน Fund Flow ไหลออกจากตลาดการเงินของไทย ทังในส่
้ วน
ของตลาดหุ้น ที่ตา่ งชาติขายสุทธิกว่า 1.18 แสนล้ านบาท และขายสุทธิตลาดตราสารหนี ้อีก 1.12 แสนล้ าน
บาท กดดันให้ คา่ เงินบาทอ่อนค่าขึ ้นมา จนล่าสุดทะลุ 33 บาท/ดอลลาร์ หรื อเพิ่มขึ ้นกว่า 11%(ytd) ด้ วย
แนวโน้ มของค่าเงินบาทที่ออ่ นค่าทําให้ ตา่ งชาติมีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นอยู่ ส่งผลให้ Fund
Flow ยังมีโอกาสชะลอการไหลเข้ าต่อไปอีกระยะหนึง่
มูลค่ าซือ้ ขายสุทธิสะสมหุ้นไทยและตราสารหนีไ้ ทยของต่ างชาติเทียบกับค่ าเงินบาท
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ประเด็นดังกล่ าว แม้ จะกดดันภาพรวมตลาด อย่ างไรก็ตามยังพอมีห้ นุ ทีไ่ ด้ Sentiment เฉพาะตัว
เข้ ามาชดเชย Fund Flow ทีข่ าดหายไป โดยฝ่ ายวิจัยแบ่ งกลยุทธ์ ออกเป็ น 2 ธีม คือ
1. หุ้นทีไ่ ด้ แรงหนุนจาก Fund Flow ในส่ วนของกองทุน SSF เงือ่ นไขพิเศษเข้ ามาชดเชย
พอดี จากบทวิเคราะห์ Market Talk ฉบับวานนี ้ ฝ่ ายวิจยั ได้ มีการรวบรวมและวิเคราะห์วา่
กองทุนรวมทังหมดที
้
่มีนโยบายคล้ ายคลึงกับ SSF เงื่อนไขพิเศษ ทังหมด
้
14 ใน 18 กองทุน ว่ามี
หุ้นอะไรบ้ างเป็ นที่นิยมในการลงทุนมากที่สดุ 5 อันดับแรก ซึง่ น่าจะเป็ นเป้าหมายลําดับต้ นๆ
สําหรับการลงทุน มีรายละเอียดดังนี ้
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24 หุ้น ที่กองทุนลงทุนคล้ าย SSF นิยมลงทุนมากสุดใน 5 ลําดับแรก จากทัง้ หมด 14
กองทุน
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โดย 24 หุ้น ที่กองทุนลงทุนคล้ าย SSF นิยมลงทุน ฝ่ ายวิจยั ชื่นชอบ CPALL, BAM, GULF,
INTUCH และ CPF มากสุด
2. แนะนําหุ้นทีไ่ ด้ ประโยชน์ จากบาทอ่ อนค่ า โดยเฉพาะกลุม่ ส่งออกเกษตร-อาหาร เพราะจะ
ทําให้ การแข่งขันกับคูแ่ ข่งในประเทศเพื่อนบ้ านได้ ดีขึ ้น และแปลงรายได้ เป็ นเงินบาทได้ มากขึ ้น
หนุนประสิทธิภาพการทํากําไรของผู้สง่ ออกเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย โดยฝ่ ายวิจยั ชอบ 3 หลักทรัพย์
เริ่ มจาก
CPF (FV@B40) แนวโน้ มกําไรสุทธิปี 2563-64 จะเพิ่มขึ ้น 16.8% yoy และ 4.7% yoy จากธุรกิจ
สุกรในไทยและเวียดนามฟื น้ ตัว และตลาดส่งออกไก่จากไทยเติบโตต่อเนื่อง
STA (FV@B14) คาดผลการดําเนินงานปี 2563 จะพลิกกลับมาเป็ นกําไรสุทธิ 813 ล้ านบาท
จากที่ขาดทุนสุทธิ 149 ล้ านบาท ในปี 2562 จากแนวโน้ มราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ ้น ทํา
ให้ การบริ หารต้ นทุนวัตถุดิบและราคาขายทําได้ ง่ายขึ ้น และปริ มาณจําหน่ายยางพาราและถุงมือ
ยางเพิ่มขึ ้น
TU (FV@B18) แนวโน้ มกําไรสุทธิปี 2563-64 จะฟื น้ ตัว 26.6% yoy และ 9.4% yoy จากธุรกิจทู
น่าและอาหารสัตว์เลี ้ยงฟื น้ ตัว
ดังนั้นยามตลาดขาดแรงหนุนจาก Fund Flow หุ้นเด่ น เลือกหุ้นทีไ่ ด้ ประโยชน์ จากทัง 2 ธีม คือ CPF
ซึง่ เป็ นหุ้นทีม่ ีโอกาสสูงทีจ่ ะได้ แรงหนุนจากเม็ดเงินจากกองทุน SSF ช่ วยผลักดันราคา รวมถึงยัง
ได้ Sentimet จากค่ าเงินบาททีอ่ ่ อนขึน้ มาเร็วหนุนกําไรอีกแรง
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