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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

แม้จะมีกระแสบวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้น แต่ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานที่มีปัจจัยลบปก
คลุมหนาแน่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทําให้คาดว่า SET Index
ยังมีโอกาสที่จะปรับฐานลงไปได้อยู่ วันนี้แนะนําปรับพอร์ต โดยขายทํากําไร CENTEL ซึ่งน่าจะมีกําไรราว
20% ในช่วงไม่ถึง 1 สัปดาห์ และนําเงินเข้าลงทุนใน LH และ INTUCH อย่างละครึ่ง ส่วนหุ้น Top Picks
เลือก LH (FV@B 11.10) และ INTUCH (FV@B 82.50)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวลงตลอดวัน จากประเด็นจํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ ้นในหลาย
ประเทศ ซึง่ ยังคงเป็ นเรื่ องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด บวกกับความไม่แน่นอนของราคานํ ้ามันดิบที่ยงั อยู่ใน
ภาวะผันผวนสูง จึงทําให้ ตลาดปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1,205.77 จุด ลดลง 9.18 จุด หรื อ -0.76% โดยมี
มูลค่าการซื ้อขาย 9.28 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(-5.88%)
PTTEP(-4.61%) GPSC(-0.38%) TOP(-6.41%) กลุม่ สื่อสารเช่น ADVANC(-3.85%) INTUCH(-2.12%)
DTAC(-3.18%) และกลุม่ ปิ โตรเคมีอย่าง อาทิ IVL(-3.20%) PTTGC(-5.92%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่
อย่างเช่น AOT(-1.74%) CPN(-3.30%) และ BAM(-8.40%) เป็ นต้ น
ผลกระทบเชิงลบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ถูกนําเสนออกมามากขึ ้น โดยล่าสุด WTO
(องค์กรการค้ าโลก) ออกมาปรับลดประมาณการประมาณการค้ าโลก โดยคาดว่าในกรณีที่ดีที่สดุ ปี 2563
น่าจะหดตัว 12.9% และทําให้ World GDP -2% และหากเป็ นกรณีเลวร้ าย จะทําให้ ปริมาณการค้ าโลก หด
ตัวมากถึง 32% กดดดัน World GDP -8.8% ซึง่ หากเป็ นไปตามที่ WTO คาด ปั ญหาใหญ่ที่จะตามมาในช่วง
ถัดไปถือปั ญหาการว่างงานที่น่าจะปรับขึ ้นในอยู่ในระดับสูง โดยในส่วนของประเทศไทย ณ ปั จจุบนั มี
ความเห็นตรงไปทางเดียวกันว่า GDP Growth ปี 2563 น่าจะเป็ นตัวเลขที่ติดลบ ตังแต่
้ -1.4% ไปจนถึง 6% ขณะที่ กกร. คาดหมายว่าจํานวนผู้วา่ งงานจะเพิม่ ขึ ้นราว 7.1 ล้ านคน คิดเป็ นอัตราการว่างางานสูงกว่า
18% โดยที่จะเห็นผลกระทบกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่เป็ นบวกเข้ า
มาเสริ มบางส่วน ได้ แก่เรื่ อง มาตการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มีมลู ค่าราว 2 ล้ านล้ านบาท ซึง่ เชื่อว่าไม่
น้ อยกว่า ครึ่งหนึง่ จะถูกส่งลงไปทีก่ ารเยียวยาภาคแรงงาน และครัวเรื อนที่ได้ รับผลกระทบจาก Covid-19
หากทําได้ มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ อัดฉีดเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบได้ เร็ว และ ทําให้ เกิดการหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจได้ เต็มที่ ก็จะทําให้ อตั รการหดดันของเศรษฐกิจไทย เบาบางลง สําหรับ SET Index แม้ จะปรับตัว
ขึ ้นมาได้ และลดความผันผวนลงได้ ระดับหนึง่ แต่ด้วยปั จจัยแวดล้ อมที่เป็ นลบ ทําให้ เชื่อว่ายังจะมีโอกาสที่
เห็นการปรับฐานลงมาได้ ในช่วงระยะเวลาจากนี ้ไป กลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลาแบบนี ้ จึงควรที่จะต้ องจัด
สัดส่วนของพอร์ ตให้ สมดุล กล่าวคือมีมีองค์ประกอบหลักของพอร์ ตเป็ นหุ้นปั จจัยพื ้นฐานแกร่ง และมีการ
จ่ายเงินปั นผลที่เพียงพอและต่อเนื่อง อีกส่วนหนึง่ เป็ นหุ้นที่คาดว่าจะได้ รับกระแสเชิงบวกหนุนราคา ในแต่
ละช่วงเวลา ซึง่ ในส่วนนี ้อาจมีการ Trading ตามความเหมาะสม วันนี ้แนะนําให้ ปรับพอร์ ต โดยการขายทํา
กําไรหุ้น CENTEL ซึง่ น่าจะมีกําไรราว 20% ในช่วงไม่ถึง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา และนําเงินที่ได้ เข้ าเพิ่มนํ ้าหนัก
ในหุ้น LH และ INTUCH อย่างละครึ่ง หุ้น Top Picks วันนี ้เลือก LH และ INTUCH
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม,
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน, ปัจจัยทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

WTO คาดปริมาณการค้าโลก -12.9% และกรณีเลวร้าย -32% กดดัน World GDP ติดลบแรง
ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโลกปี 2563 ทําให้ ล่าสุด องค์กรการค้ าโลก(World Trade
Organization, WTO) ปรับลดประมาณการปริ มาณการค้ าโลก(World trade volume) ปี 2563 ลง ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีฐาน (Base case) คาด trade volume จะ -12.9%yoy และส่งผลให้ GDP Growth
โลก -2.5%yoy ขณะที่กรณี Worse case คาด trade volume จะ -31.9%yoy และ GDP Growth จะโลก
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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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หดตัวแรง 8.8%yoy ซึง่ ถือเป็ นการติดลบมากกว่าในช่วง Supprime (ดังรูป) โดย WTO ประเมินว่ากรณี
Worse case มีโอกาสเกิดขึ ้นเพียง 24% สอดคล้ องกับมุมมองหลายฝ่ ายปี 2563 เศรษฐกิจโลกจะหดตัวแรง
ประมาณการการค้ าโลกของ WTO

ทีม่ า : WTO

ประมาณการ GDP Growth โลกของ WTO

ทีม่ า : WTO

การระบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกรวมเพิ่มขึ ้นอีก 82,323 ราย ส่งผลให้ จํานวนผู้
ติดเชื ้อทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,513,304 ราย จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ยงั มาจากฝั่ งสหรัฐ ที่มีผ้ ตู ิดเชื ้อรายใหม่
เพิ่มขึ ้นอีก 29,936 ราย เป็ น 430,271 ขณะทีป่ ระเทศอื่นๆแม้ ยงั เพิ่มขึ ้น แต่เพิ่มในจํานวนน้ อยลง เช่น สเปน
มีผ้ ตู ิดเชื ้อรายใหม่ 6,278 ราย รวมเป็ น 148,220 ราย, อิตาลีมีผ้ ตู ิดเชื ้อรายใหม่ 3,836 ราย รวม
เป็ น 139,422 ราย, เยอรมนีมีผ้ ตู ดิ เชื ้อรายใหม่ 5,633 ราย รวมเป็ น 113,296 ราย, ฝรั่งเศสผู้ติดเชื ้อราย
ใหม่ 3,881 ราย รวมเป็ น 112,950 ราย ขณะที่ในส่วนของไทย มีผ้ ตู ิดเชื ้อเพิ่มขึ ้นอีก 111 ราย ส่งผลให้
ปั จจุบนั ไทยมีผ้ ตู ิดเชื ้อ COVID-19 รวม 2,369 ราย

ปัญหาการว่างงานไทยจะรุนแรงขึ้น แต่ก็จะได้รับการเยียวยาจากมาตการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล
วานนี ้ กกร.(สภาหอการค้ าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคาร ประเมินผลกระทบ
COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะรุนแรงกว่าวิกฤตแต่ละครัง้ ในอดีต
โดยคาดภายในเดือน มิ.ย.นี ้ จะมีแรงงานตกงาน 7.13 ล้ านคน จากแรงงานในระบบประกันสังคม 38 ล้ าน
คนราว 18.5% ของแรงงานทังหมด
้
หลักๆ คือ (แรงงานกลุม่ ศูนย์การค้ าและค้ าปลีกราว 59%, ก่อสร้ าง
14% โรงแรม 13.7% และอื่นๆ)
ถือว่าสอดคล้ องกับมุมมอง ASPS ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัว 1.4% และจะเข้ าสูภ่ าวะ
ถดถอย สอดคล้ องกับ Consensus ที่คาดจะหดตัว 5-6% แต่เศรษฐกิจที่หดตัวแรงในครัง้ นี ้ ดังที่นําเสนอ
ว่ารัฐบาลก็มีมาตรการทังการเงิ
้
นและการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจที่มากกว่าทุกๆครัง้ ที่เกิดวิกฤต
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มาตการการคลัง ล่าสุดอนุมตั ิมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 วงเงินรวมราว 1.9 ล้ านล้ าน
บาท หรื อราว 10%ของ GDP คือ กระทรวงการคลัง ออก พ.ร.ก. กู้เงิน วงเงิน 1 ล้ านล้ านบาทเพื่ออัดฉีดเงิน
วงเงิน 6 แสนล้ านบาท หลักๆมุง่ ไปที่ดแู ลสาธารณสุข, เยียวยาประชาชน อาทิ มาตรการแจกเงิน 5 พันบาท/
คน รวม 9 ล้ านคน โดยขยายระยะเวลา 6 เดือน จากเดิม 3 เดือน และมาตรการเยียวยาเกษตรกรและ
วงเงิน 4 แสนล้ านบาท ครอบคลุมโครงการดูแลเศรษฐกิจในพื ้นที่ชมุ ชน
โดยเม็ดเงินรวมเข้ าระบบ ASPS คาดว่ าจะมีส่วนทําให้ GDP Growth ไทยปี 2563 ติดลบน้ อยลง
และถือเป็ นปั จจัยหนุนตลาดหุ้นไทยในระสัน้

รอการประชุม OPEC+ คืนนี้ จะมีการตัดลดการผลิต 10 ล้านบาร์เรล/วัน
วันนี ้ให้ นํ ้าหนักมติการประชุมประเทศผู้ผลิตนํ ้ามัน OPEC+ รวมรัสเซีย เวลา 3 ทุม่ ในไทย ซึง่ เป็ นการ
ประชุมผ่าน Viedeo Conference ให้ นํ ้าหนักไปข้ อสรุปที่ประชุมจะมีการปรับลดกําลังการผลิตนํ ้ามัน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ Demand นํ ้ามันโลก ซึง่ ปั จจุบนั ลดลงจากไวรัส COVID-19 ยังแพร่ระบาดทัว่ โลก ทํา
ให้ ราว 30 ประเทศทัว่ โลกมีการประกาศ Lock Down ประเทศ ซึง่ กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยตลาดคาดในรอบนี ้จะมีการปรับลดการผลิตอยูท่ ี่ราว 10 ล้ านบาร์ เรล/วัน รวมถึงให้ นํ ้าหนักว่าสหรัฐ จะ
ยอมปรับลดการผลิตด้ วยหรื อไม่ ซึง่ หากเกิดขึ ้นจริ งถือว่ามากกว่าข้ อเสนอการตัดลดการผลิต (OPEC+
รวมรัสเซีย) รอบล่าสุด 1.5 ล้ านบาร์ เรล/วัน แต่ล้มเหลว ปั จจุบนั สหรัฐผลิตนํ ้ามันราว 13 ล้ านบาร์ เรล
ต่อวัน, ซาอุดิอาระเบีย เดือน เม.ย. ผลิต 12 ล้ านบาร์ เรล/วัน, รัสเซียผลิต 11.2 ล้ านบารณเรล/วัน
ASPS ประเมินการประชุมครัง้ นี ้จะมี 2 ทาง คือ
1.) ที่ประชุมกลุ่ม OPEC+ ตกลงลดกําลังการผลิต แต่รอดูวา่ จะตัดลดกําลังการผลิตเท่าไหร่ ประเมิน
 หากมีการตัดลดการผลิต 0-10 ล้ านบาร์ เรล ASPS คาดมีโอกาสที่ราคานํ ้ามันจะปรับขึ ้นในช่วง
สันและอาจจะถู
้
ก Take profit เทขาย เนื่องจากเกินการ Sell on Fact
 ตัดลดการผลิตมากกว่า 10 ล้ านบาร์ เรล คาดมีโอกาสที่ราคานํ ้ามันจะปรับขึ ้นต่อแต่คาดจะไม่ได้
ปรับขึ ้นแรง
2.) ที่ประชุมไม่ สามารถตกลงการปรับลดกําลังการผลิตกันได้
ฐานลง ถือเป็ น Sentimentg เชิงลบต่อหุ้นกลุม่ พลังงาน

คาดจะกดดันต่อราคานํ ้ามันดิบปรับ

คําแนะนําลงทุนในช่วงสัน้ ตลาดรอการเจรจาของกลุม่ OPEC+ อาจทําให้ ราคานํ ้ามันดิบผันผวน และ
ราคาหุ้นในกลุม่ พลังงานได้ ปรับเพิ่มขึ ้นมาได้ ตอบรับราคานํ ้ามันดิบที่ปรับขึ ้นก่อนหน้ านี ้ไปแล้ ว จึงแนะนํา
ทยอยเข้ าลงทุนเมื่อราคาหุ้น PTTEP (FV@B110) และ PTT (FV@B42) อ่อนตัวจะปลอดภัยกว่า โดยคาด
ปั จจัย
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ยามเศรษฐกิจไม่ดี กอดหุ้นปันผลไว้น่าจะอุ่นใจสุด แนะ LH และ INTUCH
ในช่วงที่ผ่านมา ความคาดหวังมาตรการต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแบบจัดเต็ม พร้ อมกับป้องกันการแพร่
การะจายไวรัส COVID-19 ที่เข้ มข้ นขึ ้น หนุนให้ ตลาดหุ้นไทยฟื น้ ตัวขึ ้นมาจากจุดตํ่าสุดของปี กว่า 25%
อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาด เริ่ มเห็นผลกระทบจากประเด็น COVID-19 ชัดขึ ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ที่
กล่าวมาในหัวข้ อก่อนหน้ า ดังนันหนึ
้ ง่ ในทางเลือกลงทุนที่น่าสนใจ คือ หุ้นปั นผลสูง ด้ วยเหตุผลต่างๆ ดังนี ้
1. ในช่วงที่ผ่านมา หุ้นปั นผลฟื น้ ตัวได้ ร้อนแรงกว่าตลาด สะท้ อนได้ จากดัชนี SETHD เพิ่มขึ ้น
8.47%mtd มากกว่า SET Index ที่เพิ่มขึ ้น 7.1%mtd
เปรี ยบเทียบผลตอบแทนตัง้ แต่ ต้นเดือน(mtd) ของ SET Index กับ SETHD Index

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

2. ส่วนใหญ่ห้ นุ ปั นผลมีรายได้ มนั่ คง เมื่อเทียบกับหุ้นประเภทอื่นๆ และผันผวนน้ อยกว่าตลาดจึง
เป็ นทางเลือกทีเ่ หมาะสมในยามที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง
3. หุ้นปั นผลมักปรับตัวขึ ้นได้ ดีก่อนการประกาศจ่ายปั นผลเสมอ
แต่ในอีกมุมหนึง่ เดือน เม.ย. เป็ นเดือนที่มีห้ นุ ขนาดใหญ่หลายบริ ษัทขึ ้นเครื่ องหมาย XD ภาพรวมคาด
กดดันดัชนีให้ ลดลงราว 11 จุดตลอดทังเดื
้ อน เช่น วันนี ้มีห้ นุ ขึ ้นเครื่ องหมาย XD 14 บริ ษัท เป็ นหุ้นขนาด
ใหญ่ เช่น SCC, SCB และ KBANK คาดจะกดดันให้ SET Index ลดลงถึง 3 จุดในวันนี ้ ซึง่ รายละเอียด
ตารางการขึ ้นเครื่ องหมาย XD สามารถเข้ าถึงได้ ง่ายผ่าน App ASP Smart รายละเอียดดังรูปด้ านล่าง
ตารางหุ้นที่ขนึ ้ เครื่ องหมาย XD ผ่ าน App ASP Smart
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ส่วนหุ้นพื ้นฐานแข็งแกร่งปั นผลสูงที่ฝ่ายวิจยั แนะนําลงทุนในยามนี ้ 5 บริ ษัท คือ
Valuation หุ้นเด่ นที่ฝ่ายวิจยั ฯชื่นชอบ
Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(08/04/2020)

Company

Sector

LH

PROP

7.00

11.10

58.6%

10.26

9.29

DIF

ICT
CONS

14.80

n.a.

n.a.

n.a.

6.98

4.40

9.30

111.4%

8.54

6.82

ICT
FIN

46.25

82.50

78.4%

12.32

5.60

21.90

31.00

41.6%

14.45

4.15

SEAFCO
INTUCH
BAM
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Top Picks เลือก INTUCH, LH

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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