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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

จํานวนผู้ติดเชื่อ COVID-19 ในประเทศที่ลดต่ําลง ทําให้ Sentiment ดูผ่อนคลายมากขึ้น โดยเริ่มเห็น
ข้อเสนอให้เตรียมผ่อนปรนเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยบวกสําหรับตลาดหุ้นไทย
อย่างไรก็ตามเม็ดเงินที่เข้ามาขับเคลื่อนยังมาจากนักลงทุนในประเทศเป็นหลักทําให้ Upside ของตลาด
ยังจํากัด แนะนําปรับพอร์ต โดยขายทํากําไร SEAFCO และ TFG แล้วนําเงินไปลงทุนเพิ่มใน RS หุ้น Top
Picks เลือก LH (FV@B 11.10) และ RS (FV@B 13) … สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ 😊
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวัน จากมาตรการบรรเทา COVID-19 ที่ผ่านความเห็น
ของ ครม. วงเงิน 1.9 ล้ านล้ านบาท อีกทังการแพร่
้
ระบาด COVID-19 ในประเทศยังเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ชะลอ
ลง จึงทําให้ ตลาดปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1,228.03 จุด เพิ่มขึ ้น 17.55 จุด หรื อ +1.45% โดยมีมลู ค่าการ
ซื ้อขาย 5.37 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(+0.70%)
GULF(+5.00%) GPSC(+3.41%) BGRIM(+2.87%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น CPALL(+1.58%) CRC(+7.09%)
BJC(+2.41%) และกลุม่ อสังหาฯอย่าง อาทิ AMATA(+4.07%) AWC(+5.36%) CPN(+10.23%) รวมถึง
หุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น MTC(+13.38%) KTC(+9.32%) และ AOT(+0.88%) เป็ นต้ น
นับเป็ นครัง้ แรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์เปิ ดทําการซื ้อขายในวันที่ 13 เมษายน ซึง่ เป็ นวันสงกรานต์ ถือเป็ นการ
ร่วมมือร่วมใจในการที่เราจะผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปด้ วยกัน ทังนี
้ ้หากพิจารณา
จากสถานการณ์ภาพรวมทัว่ โลกก็ยงั ถือว่ามีความรุนแรงอยู่มากโดยทังจํ
้ านวนผู้ติดเชื ้อใหม่ และจํานวน
ผู้เสียชีวิตยังมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น อย่างไรก็ตามสําหรับในส่วนของประเทศไทย ต้ องถือว่าเห็นสัญญาณใน
เชิงบวกเพิ่มขึ ้นมาหลังการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตังแต่
้ 26 มี.ค.2563 พบว่าจํานวนผู้ติดเชื ้อใหม่มี
แนวโน้ มลดลง ขณะที่ผ้ เู สียชีวิตก็ไม่ได้ เพิ่มขึ ้นมา ทําให้ เริ่ มเห็นสัญญาณผ่อนคลาย ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
เคอร์ ฟิว ที่ผอ่ นคลายให้ หลายกลุม่ อาชีพที่หลากหลายมากขึ ้นสามารถออกจากที่พกั อาศัยในช่วง 4 ทุม่ ถึงตี
4 นอกจากนี ้ยังเริ่มเห็นข้ อเสนอให้ ผ่อนปรนมาตรการควบคุมอื่นๆ เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ มากขึ ้น
อันเป็ นการลดผลกระทบในทางเศรษกิจอันเนื่องมาจาก COVID-19 ลง พัฒนาการของเหตุการณ์ดงั กล่าว
ถือเป็ นปั จจัยบวกสําหรับตลาดหุ้นไทย แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของแรงขับเคลือ่ นตลาดหุ้น ยังนาจะมาจาก
แรงซื ้อของนักลงทุนในประเทศเป็ นหลัก จึงน่าจะทําให้ การปรับตัวขึ ้นไปของ SET Index ยังอยู่ภายใต้ กรอบ
ที่จํากัด และอาจมีแรงาขายทํากําไรสลับออกมาในบางช่วงเวลา สําหรับประเด็นอื่นๆที่ต้องติดตามในช่วงนี ้
ได้ แก่เรื่ องของ การออกมาปรับประมาณการ World GDP Growth ของ IMF ในสัปดาห์นี ้ ซึง่ คาดว่าน่าจะ
เห็นตัวเลข World GDP Growth ปี 2563 ที่ติดลบ ทังนี
้ ้ประเมินจากสถานาการณ์ชว่ งหน้ านี ้ ซึง่ WTO
ออกมาคาดการณ์วา่ จะติดลบ 2 – 8% กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ แนะนําปรับพอร์ ต โดยขายทํากําไรในหุ้น
SEAFCO และ TFG ซึง่ มีอยูอ่ ย่างละ 5% ของพอร์ ตการลงทุน และให้ นําเม็ดเงินเข้ าลงทุนใน RS ด้ วย
นํ ้าหนักราว 10% ส่วนหุ้น Top Picks วันนี ้เลือก LH และ RS

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,228.03
17.55
53,796

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-1,190.92
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
119.19
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-1,154.97
นักลงทุนรายย่อย
2,226.70
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IMF จ่อปรับลด GDP โลกลง, ข้อสรุป OPEC ลดการผลิตเกือบ 10 ล้านบาร์เรล
สัปดาห์นี ้ตลาดหุ้นโลกให้ นํ ้าหนักประเด็นสําคัญ คือ การประชุมร่วมระหว่าง IMF กับธนาคารโลก (World
Bank) ในวันที่ 14 เม.ย. 2563 ซึง่ จะมีการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2563 โดยคาดการณ์จะมี
การปรับลด GDP Growth โลกปี 2563 ลงเป็ นหดตัว สอดคล้ องกับปลายสัปดาห์ก่อน องค์กรการค้ าโลก
(World Trade Organization: WTO) ซึง่ ได้ ปรับลด GDP Growth โลก ปี 2563 ลงเป็ นหดตัว ผ่านการปรับ
ประมาณการปริ มาณการค้ าโลก (World trade volume) ปี 2563 ลง ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีฐาน
(Base case) คาด Trade volume จะ -12.9%yoy และส่งผลให้ GDP Growth โลก -2.5%yoy ขณะที่กรณี
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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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เลวร้ าย (Worse case) คาด Trade volume จะ -31.9%yoy และ GDP Growth จะโลกหดตัวแรง 8.8%yoy
ซึง่ ถือเป็ นการติดลบมากกว่าช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ Subprime
หากพิจารณาช่ วงวิกฤติเศรษฐกิจ Subprimeพบว่ า GDP Growth โลก หดตัว 0.1% ขณะที่ GDP
Growth ไทยหดตัว 0.7% แต่ ASPS คาดว่ าในประมาณการของ IMF ครั้ งนี้ IMF อาจปรั บลด GDP
Growth โลก จนลดลงมากกว่ าช่ วง Subprime ได้ เพราะว่ าการระบาดของไวรั ส COVID-19 3
GDP Growth โลก และไทย

ทีม่ า: IMF

ส่วนสัปดาห์ที่แล้ วประเด็นสําคัญ อีกประเด็นคือ การประชุมประเทศผู้ผลิตนํ ้ามันทัว่ โลกทัง้ OPEC+จัดการ
ประชุมฉุกเฉินเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. และประชุมอีกครัง้ วันอาทิตย์ 13 เม.ย. เกี่ยวกับข้ อตกลงการตัด
ลดการผลิตนํ ้ามัน เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับ Demand นํ ้ามันโลก ซึง่ ปั จจุบนั ลดลงแรงจากไวรัส COVID-19 ยัง
แพร่ระบาดทัว่ โลก ข้ อสรุปล่าสุด
1. ประเทศผู้ผลิตนํา้ มัน OPEC+ รวมรั สเซีย ทําข้ อตกลงจะปรับลดกําลังการผลิตนํ ้ามันลง 9.7
ล้ านบาร์ เรล/วัน (ลดลงเล็กน้ อยจากข้ อสรุปเมือ่ วัน พฤหัสที่ 10 ล้ านบาร์ เรล/วัน)
2. ประเทศผู้ผลิตนํา้ มันนอกกลุ่ม โดยเฉพาะสหรัฐ แคนาดา นอร์ เวย บราซิล จะปรับลดกําลัง
การผลิตนํ ้ามันลงรวมกันราว 5 ล้ านบาร์ เรล/วัน
โดยรวมหมายความว่ าการปรั บลดการผลิตนํา้ มันของกลุ่มประเทศผู้ผลิตนํา้ มันทัง้ ในและนอก
OPEC ในรอบนี ้ จะลดลงรวมราว 14.7 ล้ านบาร์ เรล/วัน หรื อราว 14.7% ของการผลิตนํา้ มันทั่ว
โลก โดยฝ่ ายวิจยั ASPS มองบวก(+) เนื่องจากผู้ผลิตนํ ้ามัน OPEC+ และนอก OPEC ตกลงร่วมมือตัด
ลดการผลิตกันได้ ทําให้ สงคราม Price Oil จบลง จะมีผลจํากัด Downside ราคานํ ้ามันดิบโลกไม่ให้ ปรับ
ฐานลงไปแรง แต่ยงั ให้ นํ ้าหนักที่ต้องติดตามในอนาคตว่าประเทศผู้ผลิตนํ ้ามัน OPEC+ จะปฎิบตั ิตาม
ข้ อตกลงได้ หรื อไม่ การลงทุนในระยะยาว ยังแนะนําหาจังหวะเข้ าลงทุนราคาหุ้นอ่อนตัว PTTEP
(FV@B110) และ PTT (FV@B42)

ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยลดลง ทําให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ดีต่อตลาดหุ้นไทยในวันสงกรานต์
สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในไทยเห็นสัญญาณดีขึ ้นชัดเจน ล่าสุด เมื่อวานนี ้ พบผู้ติดเชื ้อใหม่ 33
ราย ทําให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อสะสมรวม 2,551 ราย โดยเป็ นที่สงั เกตว่าจํานวนผู้ติดเชื ้อใหม่ของไทยเพิ่มขึ ้นน้ อยลง
โดยในสัปดาห์ที่ผา่ นมาเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ราว 55 ราย ลดลง VS. (ช่วงปลายเดือน มี.ค. – ต้ น เม.ย. 2563) เพิ่มขึ ้น
เฉลี่ย 112 ราย (ดังรูป)
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จํานวนผู้ตดิ เชือ้ ของไทย COVID-19 ของไทย

ทีม่ า : Bloomberg

อย่างไรก็ตามจํานวนผู้ติดเชื ้อใหม่ของไทยจะเริ่ มลดน้ อยลงดังกล่าว ASPS ประเมินเป็ นสัญญาณทีด่ ีตอ่
ตลาดหุ้นไทย รวมถึง
(+) มาตรการเยียวยา ผลกระทบจาก COVID-19 เห็นได้ จากทังรั้ ฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทย
ล่าสุด เตรี ยมวงเงินพยุงเศรษฐกิจราว 1.98 ล้ านล้ านบาท ดังที่เคยนําเสนอ





มาตรการแจกเงิน 5 พันบาท/คน รวม 9 ล้ านคน และดูแลชุมชน วงเงิน 1 ล้ านล้ านบาท
Soft Loan ดูแล SMEs ของ ธปท. วงเงิน 5 แสนล้ านบาท
ตัดลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ มาเพิ่มในงบกลาง วงเงิน 8 หมื่น - 1 แสนล้ านบาท
ตังกองทุ
้
น Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund (BSF) ดูแลตลาดตราสารหนี ้ วงเงิน
4 แสนล้ านบาท

(+) มาตรากรควบคุม หลังจาก เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ได้ มาตรการควบคุมการระบาดของไทยยังเข้ มงวด
อยู่ เช่น ห้ ามเดินทางเข้ าประเทศ (Lock Down), ปิ ดสถานที่ทเี่ สี่ยงต่อการะระบาด, ห้ ามออกนอกเคหะ
สถาน (Curfew) เป็ นต้ น
ล่ าสุด ให้ นําหนัก วันนี้ รั ฐบาลจะมีการประชุมกับภาคเอกชน อาทิ FETCO, สภาหิการค้ าไทย สภา
อุตสหกรรมไทย ฯลฯ รั บฟั งความเห็น และเตรียมเสนอการ Exit Straetegy หรื อ หาข้ อสรุ ปผ่ อน
เกณฑ์ การ Lockdown ประเทศ รวมถึงการเสนอ การเปิ ดห้ างสรรพสินค้ า ASPS เห็นเป็ นสัญญาณ
บวกต่ อตลาดหุ้น อย่ างไรก็ตามผลต่ อเศรษฐกิจ ASPS ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2563 ยังคาด 1.4%yoy Consensus คาดหดตัว 5-6% และคาดจะใช้ เวลาอีกระยะหนึ่งกว่ าจะกลับมาฟื ้ นตัว ซึ่งช้ า
กว่ าตลาดหุ้น

ตลาดยังรอแรงผลักจาก Fund Flow เน้นหุ้น Laggard LH RS
SET Index ฟื น้ ขึ ้นมาเร็วเกือบ 27% จากจุดตํ่าสุดที่ 969.08 จุด ณ วันที่ 13 มี.ค. 2563 ด้ วย reaction ใน
ความคาดหวังว่า เริ่ มเห็นสัญญาณตัวเลขผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ในไทยชะลอลงตํ่ากว่า 50 คนติดต่อกัน 4 วัน
พร้ อมกับอาจมีมาตรการลดระดับ Lock Down หรื อเพิ่มปริ มาณธุรกิจมากขึ ้น
อย่างไรก็ตามเชื่อว่า SET Index อาจเป็ นลักษณะขยับขึ ้นแบบค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ จําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาพอสมควร ทีจ่ ะเรี ยกความเชื่อมัน่ กลับมาเป็ นปกติ รวมถึงตลาดยัง
ขาด Fund Flow จากต่างชาติที่เข้ ามาช่วยหนุน หลังจากต่างชาติขายสุทธิห้ นุ ไทยกว่า 1.33 แสนล้ าน
เหรี ยญ (ytd) เนื่องจากเม็ดเงินที่ใช้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เป็ นการเยียวยาผลกระทบที่เกิดในจากภาค
ธุรกิจ อย่าง SME และการจัดการทางด้ านสาธารณสุขเป็ นหลัก
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ทําให้ SET Index อาจไม่ได้ ปรับตัวขึ ้นได้ ร้อนแรงเหมือนหลังวิกฤตซับไพร์ มที่มีการใช้ QE อย่างต่อเนื่อง
หนุนให้ Fund Flow ไหลเข้ าตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลาสันๆสู
้ งถึง 1.27 แสนล้ านบาท (ช่วง มี.ค. 52 - ธ.ค. 53)
ผลักดัน SET Index ทะยานจาก 431.52 จุด ขึ ้นไปอยู่ที่ 1032.76 จุด หรื อปรับขึ ้นเร็วกว่า 139% ใน
ระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี
การเคลื่อนไหวของ Fund Flow และ SET Index หลังวิกฤตซับไพร์ ม
ล ้านบาท

127,649

ในช่วง มี.ค. 52 - ธ.ค. 53
มี Fund Flow ต่างชาติกว่า
1.27 แสนล ้านบาท หนุน
SET ปรับขึน
้ เร็วกว่า 139%
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ทีม่ า: SET, ASPS

ดังนั้นกลยุทธ์ ในการลงทุน ยามทีต่ ลาดยังรอ Fund Flow หนุน แนะนําหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ งทีย่ งั
ปรั บตัวขึน้ มาได้ น้อยกว่ าตลาด อย่ าง LH และ RS เป็ น Top Picks ในวันนี้

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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