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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

คาด SET Index ปรับฐานราคาต่อ เหตุเพราะ Upside เมื่อเทียบกับเป้าหมายทางพื้นฐานเหลือจํากัด
ขณะที่ปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภาพรวมเศรษฐกิจ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในงวด 1Q63
ต่อเนื่อง 2Q63 เป็นลบ วันนี้แนะนําปรับพอร์ตโดยให้ขายทํากําไรใน CPF และ LH และย้ายเงินเขาลงทุน
ใน STA และ DIF สําหรับหุ้น Top Picks เลือก RATCH (FV@B 75) และ STA (FV@B 14)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวลงตลอดวันตามตลาดหุ้นในภูมิภาค จากช่วงที่ผา่ นมาหลายตลาดหุ้น
ปรับตัวขึ ้นมาแรงและเร็ว ขณะทีป่ ระเด็นกดดันยังคงมีอยู่ อาทิ การแพร่ระบาด COVID-19 เป็ นต้ น จึงทําให้
ตลาดหุ้นปิ ดในแดนลบที่ระดับ 1252.92 จุด ลดลง 13.48 จุด หรื อ -1.06% มูลค่าการซื ้อขาย 5.86 หมื่นล้ าน
บาท ซึง่ กลุม่ ทีก่ ดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ธ.พ.ได้ แก่ BBL(-6.72%) KBANK(-6.28%) SCB(-2.79%) KTB(1.80%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(-2.42%) BEM(+2.79%) BTS(-6.09%) BEM(-1.63%) และกลุม่ พลังงาน
อาทิ PTT(-3.55%) PTTEP(-3.48%) IRPC(-4.55%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น BJC(-3.43%) CPN(3.02%) และ CPALL(-0.76%) เป็ นต้ น
การเลื่อนกําหนดพิจารณาว่าจะขยายอายุ พ.ร.ก.การบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ ออกไปหรือไม่
เป็ นสัปดาห์หน้ า ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชื ้อ Covid-19 ในประเทศเพื่อนบ้ านที่เพิ่มสูงขึ ้น
อย่างมีนยั สําคัญ
ทําให้ ความคาดหวังว่าจะเห็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเพื่อเพิ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้ สงู ขึ ้นมีนํ ้าหนักน้ อยลง ซึง่ ทําให้ เกิด Sentiment เชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ โดยล่าสุดได้ มีการ
ประกาศตัวเลขการส่งออกเดือน มี.ค.63 ออกมาพบว่าดีกว่าคาด และทําให้ การส่งออก 1Q63 เป็ นบวก
0.9% แต่ก็ยงั น่าจะทําให้ ภาพรวม GDP Growth งวด 1Q63 ยังคงติดลบในระดับสูงราว 7% และอาจมี
แนวโน้ มที่หดตัวต่อเนื่องในงวด 2Q63 ส่วนผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียนในงวด 1Q63 ส่วนที่ประกาศ
ออกมาแล้ วได้ แก่กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ พบว่ามีกําไรสุทธิสงู กว่าที่คาด เหตุเพราะต้ นทุนทางการเงินที่ลดลง
หลังทางการปรับลดสัดส่วนการส่งเงินให้ กองทุนฟื น้ ฟูฯ(FIDF) ลง อย่างไรก็ตามในกลุม่ อุตสาหกรรรมอื่นๆ
เฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ พลังงาน และปิ โตรเคมียงั อยู่ในภาวะที่อาจเห็นการปรับลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ผลจาก
ราคานํ ้ามัน และผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงรุนแรง สําหรับประเด็นอื่นที่น่าสนใจเป็ นเรื่องของ Fund Flow
เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักลงทุนสถาบันในประเทศที่ซื ้อสุทธิมาต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทย โดยพบว่า นับ
จากช่วงที่ SET Index ปรับตัวลลงไปจุดตํ่าสุดบริ เวณ 969 จุด จนถึงปั จจุบนั นักลงทุนสถาบันซื ้อสุทธิกว่า
5.6 หมื่นล้ านบาท โดยมีต้นทุนเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักที่ SET Index 1140 จุด ซึง่ หากคํานวนอัตราผลตอบแทน
จนถึงที่ระดับดัชนีปัจจุบนั พบว่าอยู่ที่ 10% ทําให้ มีโอกาสทีจ่ ะเห็นแรงขายทํากําไรทยอยออกมาได้ โดย
ภาพรวมวันนี ้คาดว่า SET Index น่าจะปรับฐานลงได้ ตอ่ กลยุทธ์การลงทุน แนะนําให้ ปรับพอร์ ตการลงทุน
โดยขายทํากําไรในหุ้น CPF จากภาวะที่ราคาหมู และ ไก่ ปรับลดลงแรง และนําเงินเข้ าลงทุนใน STA ด้ วย
นํ ้าหนักเท่ากัน พร้ อมกันนี ้ให้ ขายทํากําไร LH หลังบริ ษัทในกลุม่ ได้ แก่ LHFG ประกาศผลขาดทุนในงวด
1Q63 สร้ างแรงกดดันต่อผลประกอบการ LH แล้ วย้ ายเงินลงทุนไปพักใน DIF ซึง่ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐาน ส่วนหุ้น Top Picks เลือก STA และ RATCH
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จากการระบาดของไวรัส COVID-19 คนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน จากเดิมกําหนดไว้ 9 ล้ านคน
เพิ่มเป็ น 14 ล้ านคน โดยรวมจะมีเม็ดเงินใส่เข้ าระบบจากมาตรการดังกล่าวราว 2.1 แสนล้ านบาท
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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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ส่วนประเด็น การพิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ หรื อไม่ และ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด
รวมถึงการเปิ ดธุรกิจ จะมีการพิจารณาอีกครัง้ ในสัปดาห์หน้ า 28 เม.ย. 2563 ASPS ความคาดมีความ
เป็ นไปได้ สงู ที่จะมีการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกอย่างน้ อย 1 เดือน และการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมเพื่อให้ ธรุ กิจกลับมาเปิ ดดําเนินการได้ คาดจะดําเนินการอย่างระมัดระวัง
และค่อยเป็ นค่อยไป
เนื่องจากมีปัจจัยหนุนจาก จํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ของไทย ล่าสุดวานนี ้ พบผู้ติดเชื ้อใหม่เพิ่มขึ ้นเพียง
19 ราย ส่งผลให้ ปัจจุบนั ไทยมีผ้ ตู ิดเชื ้อ COVID-19 สะสม 2,811 ราย
อย่างไรก็ตามจํานวนผู้ติดเชื ้อในประเทศอาเซียนอื่นๆ กลับยังเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง อาทิ อินโดนีเซียเพิ่มขึ ้น
1,479 ราย รวมเป็ น 20,080 ราย, สิงคโปร์ เพิ่มขึ ้น 1,111 ราย รวมเป็ น 9,125 ราย, ฟิ ลิปปิ นส์เพิ่มขึ ้น 140
ราย รวมเป็ น 6,599 ราย, มาเลเซียเพิ่มขึ ้น 57 ราย รวมเป็ น 5,482 ราย เป็ นต้ น กระต้ นความกังวลว่า
ภูมิภาคอาเซียนอาจกลายเป็ นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ได้
จํานวนผู้ตดิ เชือ้ COVID-19 ประเทศในอาเซียน

ทีม่ า: Bloomberg

ส่งออกเดือน มี.ค. ดีกว่าคาด แต่ภาพรวม GDP Growth คาดติกลบรุนแรง
ยอดส่งออก เดือน มี.ค. 2563 มีมลู ค่า 2.24 หมื่นล้ านเหรี ยญ พลิกกลับมาขยายตัว 4.2%yoy (สูงสุดรอบ
8 เดือนและดีกว่าตลาดคาดที่ -5.8%) ขณะที่นําเข้ า ขยายตัว 7.25%yoy โดย ASPS ตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับ
การส่งออก ดังนี ้
 ส่งออก เดือน มี.ค. ฟื น้ ตัวจากการส่งออกบางสินค้ า เช่น ทองคําขยายตัว 215.2%, อาวุธและยุโธ
ปกรณ์ขยายตัว 1,129% โดยเป็ นการส่งคืนภายหลังเสร็จสิ ้นการฝึ ก, คอมพิวเตอร์ ขยายตัว
17.6%, เครื่ องปรับอากาศขยายตัว 8.1%, นํ ้าตาลขยายตัว 17.5%, ไก่สดแช่แข็งขยายตัว 7.5%
เป็ นต้ น
 สินค้ าสําคัญที่หดตัวเดือน มี.ค. เช่น ยานยนต์หดตัว 28.7%, สินค้ าเกี่ยวกับนํ ้ามันหดตัว 17.4%
ราคานํ ้ามันโลก, ยางพาราหดตัว 24.7%, อาหารทะเลกระป๋ อง หดตัว 6% จากปั ญหา Supply
chain ตามผลกระทบของไวรัส COVID-19 ทําให้ มีการลดการผลิตลง และการ Lock down
ประเทศ
 หากหักสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้ามัน, ทองคํา และอาวุธออก จะพบว่าการส่งออกไทยเดือน มี.ค.
2563 ขยายตัว 2.1%yoy
 ตลาดส่งออกสําคัญของไทยส่วนใหญ่หดตัว เช่น ยุโรปหดตัว 14.8%, ญี่ปนหดตั
ุ่
ว 2.8%, จีนหด
ตัว 4.8%, อินเดียหดตัว 26.3% ขณะที่บางประเทศขยายตัวได้ เช่น สหรัฐขยายตัว 43% เพราะมี
การอาวุธและยุโธปกรณ์คืนกลับ แต่หากหักออกจะขยายตัว 19.5% และอาเซียนขยายตัว 5%
เป็ นต้ น ส่วนหนึง่ เกิดจากจีนปิ ดประเทศ เพราะไวรัส COVID-19 ทําให้ ประเทศอื่นๆหันมานําเข้ า
สินค้ าจากไทยแทน
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อย่างไรก็ตาม ASPS ประเมินส่งออกไทย เดือน เม.ย. คาดจะอาจพลิกกับมาหดตัว เนื่องจากหลาย
ประเทศมีการLockdown ประเทศตังแต่
้ ปลายดือน มี.ค. 2563 รวมถึงการเร่งนําเข้ าไปในช่วงก่อนหน้ า
โดยรวมทําให้ ยอดส่งออกและนําเข้ าเฉลี่ยงวด 1Q63 ขยายตัว 0.9% และหดตัว 1.9% ตามลําดับ
จากความเป็ นไปได้ ที่มาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 จะถูกขยายออกไปอีกดังกล่าว และการ
กลับมาเปิ ดดําเนินการของธุรกิจจะทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
รวมถึงแนวโน้ มการส่งออกที่ชะลอข้ างต้ น
ASPS จึงคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activity) ของไทยในงวด 2Q63 อาจชะลอตัวลง เมือ่
เทียบกับ 1Q63 ได้ เนื่องจากช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2563 กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะปกติ
เบื ้องต้ น ASPS ได้ ประมาณการณ์ GDP ไทยงวด 1Q63 โดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ในปั จจุบนั อิงจาก Leading
Economics Indicator ของไทย ในช่ วง 2M2563 ดังทีน่ ําเสนอเมื่อวาน Markettalk จะออกมาติดลบ
ราว 7% ถือเป็ น Downside ต่อประมาณการร์ GDP ปี 2563 ที่ปัจจุบนั คาด -1.4% เนื่องจาก ASPS ยัง
มีมมุ มองงวด 2Q63 คาดจะเป็ นงวดที่ GDP จะติดลบมากที่สดุ และน่าจะเป็ น Bottom ของปี และคาดจะ
กลับค่อยๆดีขึ ้นในงวดไตรมาส 3 เป็ นต้ นไป

ราคาน้ํามันดิบโลก ต่ํากว่า 20 เหรียญฯ ต่ําสุดในรอบ 21 ปี
ราคานํ ้ามันดิบโลกยังคงปรับลงในทิศทางเดียวกัน อ้ างอิงราคานํ ้ามัน WTI สัญญาส่งมอบ เดือน มิ.ย.
ล่าสุด แกว่งบริ เวณ 13.6 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล (ตํ่าสุดในรอบ 21 ปี )
สาเหตุที่ราคานํ ้ามันดิบปรับลงยังคงมาจาก ฝั่ ง Demand นํา้ มัน ทีช่ ะลอลงจากผลกระทบ COVID-19 ทํา
ให้ หลายประเทศมีการ Lockdown ประเทศ ราว 30 ประเทศสําคัญทัว่ โลก อาทิ ยุโรป, ญี่ปน,
ุ่ สหรัฐ, ไทย
ฯลฯ ระยะเวลาในช่วง เดือน มิ.ย.- พ.ค. คือ ห้ ามประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ ฯลฯ (ล่าสุด มีหลาย
ประเทศ จะขยาย Lock down ประเทศ อาทิ อ้ างอิง IEA คาด Demand นํ ้ามันดิบโลก เดือน เม.ย. จะ
หายไป 30 ล้ านบาร์ เรล/วัน
ขณะที่ฝั่ง Supplyนํ ้ามันดิบ ยังเผชิญปั ญหา Over Supply แม้ ที่ประชุม OPEC+ มีมติตดั ลดกําลังการ
ผลิต เดือน พ.ค. ลงราว 10 ล้ านบาร์ เรล/วัน และนอกประเทศ OPEC คาดจะตัดลดลงอีก 5 ล้ านบาร์ เรล/
วัน โดยรวมจะปรับลงราว 15 ล้ านบาร์ เรล/วัน แต่ไม่สามารถหักล้ าง Demand ที่ลดลงแรงมากกว่าไดด้
โดยเบื ้องต้ น ASPS ยังคงอิงสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบดูไบในปี 2563 ที่ 40 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล (ภายใต้
YTD ราว 46 เหรี ยญฯ) หากมีการปรับลดสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบลดลงตํ่ากว่าสมมติฐานทุก 5 เหรียญ
ฯต่อบาร์ เรล ในระยะยาว จะกระทบมูลค่าพื ้นฐาน PTTEP และ PTT ราว 10-12 และ 2-3 บาทต่อหุ้น
ตามลําดับ
คําแนะนําการลงทุนในหุ้นกลุม่ นํ ้ามัน PTT และ PTTEP นัน้ ระยะยาวยังคงแนะนําซื ้อ ด้ วยมูลค่าพื ้นฐานที่
42 และ 100 บาทต่อหุ้น แต่ช่วงสัน้ นัน้ ราคาหุ้นอาจยังได้ รับแรงกดดันจากราคานํา้ มันดิบใน
ตลาดโลกที่ปรั บตัวลดลง ดังนัน้ การลงทุนอาจต้ องใช้ ความระมัดระวังมากขึน้ หาจังหวะเข้ าลงทุน
เมื่อราคาหุ้นอ่อนตัว

4 ปัจจัยที่ตลาดอาจถูกขายทํากําไรบางจังหวะ ชอบ STA RATCH
SET Index ณ ปั จจุบนั ปรับตัวขึ ้นมาแรง หากนับตังแต่
้ จดุ ตํ่าสุดของ SET Index ณ วันที่ 13 มี.ค. 63 ให้
ผลตอบแทนสูงราว 30% อยู่ที่ 1258 จุด แต่ตอ่ จากนี ้เชื่อว่าต่อจากนี ้จะมีอปุ สรรคอีกหลายเรื่ องที่ต้องเผชิญ
คือ
 SET Index ณ ปั จจุบัน เข้ าใกล้ เป้าหมายปี 2563 ที่ฝ่ายวิจยั ประเมินไว้ ที่ 1264 จุด
 ปั จจัยกดดันปกคลุมรอบด้ าน ทังราคานํ
้
้ามันที่ผนั ผวนมากและอยู่ในระดับตํ่าสุดในรอบ 21 ปี
จากความต้ องการที่หายไปชัว่ ขณะ, การขยายระยะเวลาการ Lock Down เมือง รวมถึงการ
รายงานงบงวด 1Q63 เริ่ มต้ นจากกลุม่ ธ.พ. ที่ไม่คอ่ ยสดใสนัก และอาจชะลอต่อเนื่องในงวด
2Q63 รวมถึงต่อจากนี ้ต้ องรอการรายงานงบในกลุม่ Real Sector ต่อ
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 ต่ างชาติยังขายหุ้นไทยหนัก กองทุนเป็ นผู้พยุงหลัก ต่างชาติยงั ขายสุทธิห้ นุ ไทยต่อเนื่องกว่า
1.5 แสนล้ านบาทytd และช่วงทีต่ ลาดปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากจุดตํ่าสุดต่างชาติขายสุทธิเข่นกันกว่า
8.0 หมื่นล้ านบาท
 ต้ นทุนกองทุนอยู่ในระดับ SET Index 1140 จุดเท่ านั้น หากวิเคราะห์ต้นทุนของสถาบันฯ
เฉลี่ยจากจุดตํ่าสุดของ SET ในปี นี ้ ถึงปั จจุบนั พบว่า มีต้นทุนเฉลี่ยที่ถกู มาก อยู่ที่ระดับ 1140 จุด
ซึง่ มีกําไรสูงถึง 10% ทําให้ มีโอกาสสูงที่จะทยอยขายทํากําไรออกมาในบางจังหวะ
ต้ นทุนของสถาบัน กับ SET Index (กลางเดือน มี.ค.63-ปั จจุบนั )

ทีม่ า : SET ,ฝ่ ายวิ จยั ASPS

กลยุทธ์เน้ นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้ มผลประกอบการดี เสริ มด้ วยปั จจัยบวกเฉพาะตัว แนะนํา 2 บริ ษัท คือ
STA (FV @ 14.00) แนวโน้ มกําไรสุทธิปี 2563 จะฟื น้ ตัวโดดเด่นอยู่ที่ 813 ล้ านบาท พลิกจากที่ขาดทุนสุทธิ
149 ล้ านบาทในปี 2562 มีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ธุรกิจถุงมือยาง (20% ของรายได้ รวม) จะเติบโตชัดเจน
เนื่องจากได้ ประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19 หนุนแนวโน้ มปริ มาณขายถุงมือยางเพิ่มขึ ้นถึง 40.7%
yoy ในปี 2563 และ 2) ธุรกิจยางพารา (80% ของรายได้ รวม) ก็จะฟื น้ ตัวเช่นกัน จากการที่โรงงานแปรรูป
ยางในไทยหลายแห่งหยุดดําเนินการผลิตชัว่ คราว ทําให้ ลกู ค้ าหันมาซื ้อยางจาก STA เพิ่มขึ ้น หนุนแนวโน้ ม
ปริ มาณขายยางของ STA เพิ่มขึ ้นถึง 17.8% yoy ในปี 2563 นอกจากนี ้ STA ก็ได้ ประโยชน์จากทิศทาง
ค่าเงินบาทที่ออ่ นค่าต่อเนื่อง หนุนประสิทธิภาพการทํากําไรดีขึ ้น
RATCH(FV @ 75.00) เป็ นหุ้นที่ผนั ผวนตํ่า ปั นผลสูงกว่า 4% ต่อปี พร้ อมทังยั
้ งได้ รับ Sentiment เชิงบวก
จากความต้ องการใช้ ไฟฟ้าที่มากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั จากการเข้ าสูช่ ว่ งหน้ าร้ อน รวมถึงการ Work From
Home นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีโอกาสเรี ยกรับซื ้อไฟในส่วน IPP เพิ่มจากทาง EGATIF เนื่องจากเข้ าสูช่ ว่ ง
High Season และยังไม่มีรับผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ ไฟฟ้าของรัฐบาล เนื่องจาก สัดส่วน
รายได้ มากจาก IPP(โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่) มากกว่า 90% ซึง่ คราดช่วงหนุนกําไรงวด 2Q63 เพิ่มเติม ขณะที่
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจนมี upsideเปิ ดกว้ างกว่า 25% จากมูลค่าทางพื ้นฐาน ถือเป็ นกาสเข้ าสะสม
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