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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

เชื่อว่า SET Index มีโอกาสที่จะต้องปรับฐานในระยะสั้น ทั้งนี้เป็นผลจากการดีดตัวกลับขึ้นมาอย่าง
รวดเร็วจนที่ระดับปัจจุบันแทบไม่เหลือ Upside จาก Valuation ทางปัจจัยพื้นฐาน อีกทั้งยังเริ่มเห็น
Downside ในส่วนของประมาณการกําไรอีกครั้ง กลยุทธ์ในช่วงนี้เลือกหุ้น Laggard ในช่วงการดีดตัว
ขึ้น โดยนําหุ้น EA เข้าพอร์ต และขายทํากําไร BAM และ DCC อย่างละ 5% ของพอร์ต Top Picks
เลือก EA (FV@B 49) และ STA (FV@B 14)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนและปรับตัวขึ ้นในช่วงบ่าย จากจํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ในประเทศที่
เพิ่มขึ ้นเพียง 15 ราย รวมถึงคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการภาครัฐ เรื่ อง การผ่อนคลาย Lockdown ในบาง
ธุรกิจซึง่ ต้ องติดตามการประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้ า จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดในแดนบวกที่ระดับ 1261.81 จุด
เพิ่มขึ ้น 8.89 จุด หรื อ +0.71% มูลค่าการซื ้อขาย 7.68 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่
พลังงานได้ แก่ GULF(+6.85%) GPSC(+8.71%) BGRIM(+5.14%) TOP(+2.55%) กลุม่ สือ่ สารเช่น
ADVANC(+3.32%) INTUCH(+4.00%) DTAC(+4.82%) JAS(+3.66%) และกลุม่ ขนส่ง อาทิ
AOT(+1.24%) BEM(+1.66%) BTS(+1.85%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น SCC(+2.82%)
CPF(+2.78%) และ OSP(+5.00%) เป็ นต้ น
ฝ่ ายวิจยั เชื่อในระยะสัน้ SET Index มีความเสี่ยงต่อการที่จะต้ องปรับฐานราคาลง ทังนี
้ ้มีเหตุผลสนับสนุน
อยู่ 3 ประการหลักกล่าวคือ 1) นับจากที่ SET Index ปรับตัวลดลงไปที่จดุ ตํ่าสุด 969.08 จุด ซึง่ เป็ นการปรับ
ลดลงจากฐานบริเวณ 1500 จุด คิดเป็ นการปรับลดลงกว่า 530 จุด หลังจากนัน้ SET Index ก็ดีดตัวกลับ
ขึ ้นมาอย่างรวดเร็ว จนปั จจุบนั มาอยู่ที่ 1261.81 จุด คิดเป็ นการปรับตัวขึ ้นมาจากจุดตํ่าสุดกว่า 30% หรื อ
อีกมุมหนึง่ คิดเป็ นการปรับตัวกลับขึ ้นมา 55% ของระยะทังหมดที
้
่ปรับตัวลดลงมา (จาก 1500 จุด ถึง
969.08 จุด รวมระยะทางการปรับลงทังหมด
้
530 จุด) ซึง่ ด้ วยหลักการทาง Technical ก็เป็ นจุดที่เตือนว่ามี
โอกาสที่จะปรับฐานลงมา ประการที่ 2) พิจารณาจาก Valuation ทางพื ้นฐาน ซึง่ กําหนดบนคาดการณ์ EPS
ของตลาดปี 2563 ที 72.62 บาท/หุ้น และให้ Market Earning Yield Gap ที่ 5% จะให้ คา่ PER เป้าหมายที่
17.4 เท่า คิดเป็ น SET Index เป้าหมายที่ 1264 จุด เท่ากับว่าที่ระดับ SET Index ปั จจุบนั แทบจะไม่เหลือ
Upside ประการที่ 3) มีความเป็ นไปได้ มากที่ประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั อาจ
เกิด Downside ทําให้ ต้องปรับลดประมาณการ ซึง่ ก็จะทําให้ ระดับดัชนีเป้าหมายปรับลดลง และ ประการที่
4) สภาพแวดล้ อมเรื่ องการระบาดของ Covid-19 ในประเทศเริ่ มคลี่คลาย ทําให้ เกิดความคาดหวังว่าจะเห็น
การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่จํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่จากการติดตามพัฒนาการเชื่อว่าอาจไม่
เห็นการผ่อนคลายมากอย่างที่คาด ซึง่ Sentiment ดังกล่าวอาจสร้ างแรงกดดันต่อทังการลงทุ
้
นในตลาดหุ้น
และภาพรวมเศรษฐกิจ จากมุมมองดังกล่าวทําให้ ฝ่ายวิจยั มีการปรับกลยุทธ์การเลือกหุ้นมาหา หุ้นประเภท
ที่ประเภทที่ยงั Laggard ในการดีดตัวขึ ้น โดยวันนี ้เลือกหุ้น EA ขึ ้นมาเป็ น Top Pick และนําเข้ าในพอร์ ต
จําลองด้ วยนํ ้าหนัก 10% โดยใช้ เม็ดเบงินที่ได้ จากการขายทํากําไร BAM และ DCC ด้ วยนํ ้าหนักอย่างละ
5% ส่วนหุ้น Top Pick อีกบริ ษัทหนึง่ ได้ แก่ STA

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,261.81
8.89
76,817

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-2,755.84
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
1,063.56
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
49.74
นักลงทุนรายย่อย
1,642.54
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สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศดีขึ้น แต่ยังหวังการผ่อนคลายมาตรการได้ยาก
จํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ของไทย ล่าสุดวานนี ้ พบผู้ติดเชื ้อใหม่ 15 ราย ส่งผลให้ ปัจจุบนั ไทยมีผ้ ตู ิดเชื ้อ
COVID-19 สะสม 2,826 ราย ประกอบกับจํานวนผู้รักษาหายต่อวัน มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นสูงกว่าจํานวนผู้ติด
เชื ้อใหม่ตอ่ วัน อย่างต่อเนื่องถึง 13 วัน โดยล่าสุดจํานวนผู้รักษาหายมี 244 ราย
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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
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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โดยรวมจํานวนผู้ติดเชื ้อ จะมีผลที่รัฐบาลจะพิจารณาต่อว่า อายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ หรื อไม่ และ การผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการระบาด รวมถึงการเปิ ดธุรกิจ จะมีการพิจารณาอีกครัง้ ในสัปดาห์หน้ า 28 เม.ย. 2563
ASPS ความคาดมีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะมีการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกอย่างน้ อย 1 เดือน และการ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมเพื่อให้ ธรุ กิจกลับมาเปิ ดดําเนินการได้ คาดจะดําเนินการอย่างระมัดระวัง
จํานวนผู้ตดิ เชือ้ และผู้รักษาหายต่ อวัน ของไทย

ทีม่ า: Bloomberg

อีกประเด็นคือ ความคืบหน้ าของ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบาทล่าสุด สํานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ (สบน.)
เผยรายละเอียดการกู้เงินดังนี ้
 การกู้เงิน 1 ล้ านล้ านบาท จะแบ่งเป็ นการกู้ 6 แสนล้ านบาทในปี งบประมาณ 2563 (สิ ้นสุด ก.ย.
2563) และอีก 4 แสนล้ านบาทจะกู้ในปี งบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)
 แหล่งที่มาของเงินกู้ (Source of Fund) จะมาจากในประเทศไม่ตํ่ากว่า 80% ผ่านการกู้จาก
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ หรื อการออกตราสารหนี ้ ส่วนอีก 20% จะกู้จากต่างประเทศ เช่น
ธนาคารโลก (World Bank) หรื อธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) ซึง่ กําลังอยู่ระหว่างพิจารณา
 เงินกู้ลอ็ ตแรกจะมีจํานวน 7 หมื่นล้ านบาท เพื่อนํามาใช้ จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจาก
ไวรัส COVID-19 คนละ 5,000 โดยออกเป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) อายุ 4 ปี เสนอต่อธนาคาร
พาณิชย์ที่สนใจ ส่วนอัตราดอกเบี ้ยจะอิงอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงกรุงเทพ (BIBOR) ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ที่
0.97%
(+)ASPS ประเมินความคืบหน้ าของ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบาท ข้ างต้ นมองเป็ นสัญญาณบวกต่อ
เศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าเม็ดเงินหากออกมาได้ ไม่สะดุด จะสามารถช่วยพยุงให้ เศรษฐกิตของไทยหดตัว
น้ อยกว่าที่ตลาดเคยประเมินไว้ วา่ จะหดตัวราว 5-6% ได้
(-) ผลกระทบของ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบาทจะทําให้ หนี ้สาธารณะของไทย(Public debt/GDP) เพิ่มขึ ้น
โดย สบน. คาดว่าการกู้เงินจะทําให้ สดั ส่วนหนี ้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ ้นเป็ น 51.8% ในปี 2563 จาก
ปั จจุบนั ที่ 42% และในปี 2564 จะเพิ่มขึ ้นเป็ น 58% ซึง่ จะใกล้ เคียงกับเพดานหนี ้สาธารณะตามกรอบวินยั
การคลังที่กําหนดไว้ ไม่เกิน 60% ของ GDP กดดันความสามารถในการกู้เงินในอนาคตของรัฐลดลง
เนื่องจากเผชิญข้ อจํากัดจากเพดานหนี ้ (Debt Ceiling) และความกังวลดังกล่าวอาจส่งผลให้ เงินบาทมี
แนวโน้ มอ่อนค่าได้ ซึง่ จะกลายมาเป็ นปั จจัยที่ทําให้ Fund Flow ไหลชะลอการไหลเข้ าไทย

ราคาน้ํามันดีดตัวขึ้น แต่ยังมีโอกาสผันผวน
ราคานํ ้ามันดิบโลกแกว่งตัวผันผวนตลอดสัปดห์ อ้ างอิง นํ ้ามัน WTI สัญญาส่งมอบ เดือน มิ.ย. ล่าสุด ปรับ
เพิ่มขึ ้นราว 20% ล่าสุดแกว่งบริ เวณ 14.25 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล โดยมีปัจจัยหนุนระยะสันจากประเด็
้
น
ความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน (ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตขูจ่ ะส่งเรือรบสหรัฐยิง เรือรบอิหร่าน)
หักล้ างรายงาน สต็อกนํ ้ามันดิบสหรัฐสัปดาห์ลา่ สุด ของ EIA คือ ออกมาเพิ่มขึ ้น 15.2 ล้ านบาร์ เรล มากกว่า
ตลาดคาด 15.1 ล้ านบาร์ เรล
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อย่างไรก็ตาม ASPS ประเมินจากปั จจัยพื ้นฐานของราคานํ ้ามันดิบในระยะยาว ยังคงมีแรงกดดันจาก ฝั่ ง
Demand นํ ้ามัน ที่ชะลอลงจากผลกระทบ COVID-19 (อ้ างอิง IEA คาด Demand นํ ้ามันดิบโลก เดือน
เม.ย. จะหายไป 30 ล้ านบาร์ เรล/วัน หลังจากหลายประเทศมีการ Lockdown ประเทศ ระยะเวลาในช่วง
เดือน มิ.ย.- พ.ค. ขณะทีฝ่ ั่ ง Supply นํ ้ามันดิบ ยังเผชิญปั ญหา Over Supply แม้ ทปี่ ระชุม OPEC+ มีมติ
ตัดลดกําลังการผลิต ซึง่ จะมีผลในเดือน พ.ค. ลงราว 10 ล้ านบาร์ เรล/วัน และนอกประเทศ OPEC คาดจะ
ตัดลดลงอีก 5 ล้ านบาร์ เรล/วัน โดยรวมจะปรับลงราว 15 ล้ านบาร์ เรล/วัน แต่ไม่สามารถหักล้ าง Demand
ที่ลดลงแรงมากกว่าได้ โดย ASPS ให้ นํ ้าหนักการประชุม OPEC+ รอบพิเศษวันที่ 10 พ.ค. คาดจะมีการ
ตัดกําลังการผลิตลงจากเดิมอีก
ผลต่ อเศรษฐกิจ ราคานํ ้ามันดิบที่ปรับลง ASPS ประเมินผลบวกคือ ต้ นทุนค่าขนส่งจะถูกลง แต่จะถูก
จํากัดจากการ Lock down ชะลอการออกจากบ้ าน ชะลอการเดินทาง อีกทางหนึง่ จะมีผลกระทบทําให้ เกิด


ภาวะเงินฝื ด(Deflation) ราคานํ ้ามันที่อยู่ในระดับตํ่าจะทําให้ แนวโน้ มเงินเฟ้อหลายประเทศทัว่
โลกในช่วงที่เหลือของปี นี ้จะพลิกกลับมาติดลบ ทําให้ อตั ราดอกเบี ้ย Net ineterst rate เปิ ดกว้ าง
มาก ทําให้ หลายประเทศสามารถใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลายได้ อีก

ทีม่ า: Bloomber


เศรษฐกิจประเทศผู้ผลิตนํา้ มันยังมี Downside เพิ่มขึน้ : โดยเฉพาะประเทศในตะวันออก
กลางที่พงึ่ พารายได้ จากการผลิตนํ ้ามันเกิน 50%ต่อ GDP , สหรัฐซึง่ เป็ นผู้ผลิตนํ ้ามันจาก Shale
oil ขณะที่ไทย จะกระทบจากการส่งออกสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้ามัน

ตลาดยังมี Downside จากองค์ประกอบรอบด้าน ชอบ EA, STA
ตลาดหุ้นยังขยับขึ ้นมาเร็ว จากความคาดหวังประเด็น COVID-19 จะคลี่คลายได้ เร็วขึ ้น จนล่าสุดอยู่ที่
1261.81 จุด อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์จากองประกอบต่างๆ ในหลายๆมิติ พบว่า SET Index ยังมีความ
เสี่ยงอาจถูกขายทํากําไรได้ จากหลายองค์ประกอบ คือ
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 ตลาดหุ้นปรั บตัวขึน้ มาสะท้ อนความคาดหวังว่ ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมา
ดําเนินงานตามปกติ จากประเด็น COVID-19 มาในระดับหนึ่งแล้ ว แต่สงั เกตได้ วา่ หลาย
ประเทศยังมีการขยายระยะเวลาในการ Lock Down ออกไปอยู่ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ เป็ นต้ น
 SET ฟื้ นมาอยู่ในระดับแนวต้ านทาง Technical คือ หากพิจารณาจากจุดที่ SET Index ย่อ
ตัวจากประเด็น COVID-19 ตังแต่
้ วนั ที่ 24 ม.ค. 2563 ลดลงมาแล้ วกว่า 600 จุด (ระยะเวลาเกือบ
2 เดือน) และฟื น้ ขึ ้นมาแล้ ว 292 จุด หรื อ ฟื น้ ขึ ้นมาเกือบ 50% จากจุดตํ่าสุด (ระยะเวลา 1 เดือน
10 วัน) แสดงให้ เห็นว่าการฟื น้ ตัวขึ ้นมาเร็วมาก และกําลังทดสอบแนวต้ าน ที่ระดับ 50% ของ
Fibonacci Retracement
การเคลื่อนไหวของ SET Index ตัง้ แต่ 24มี.ค.-ปั จจุบนั

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

 ผลประกอบการงวด 1Q63 อาจไม่ ค่อยสดใสนัก รวมถึงราคานํ ้ามันที่ปรับฐานแรงในช่วงนี ้
หากยืดเยื ้อ ถือป็ น Downside ต่อสมมุติฐานราคานํ ้ามันดิบเฉลี่ยปี 2563 ของฝ่ ายวิจยั ที่ประเมิน
ไว้ ที่ 40 เหรี ยญ/บาเรลล์ โดยทุกๆ 5 เหรี ยญที่ลดลงจะกระทบต่อประมาณการกําไรบริ ษัทจด
ทะเบียนลดลงถึง 1 หมื่นล้ านบาท
 SET Index ณ ปั จจุบันเริ่มเข้ าใกล้ มูลค่ าพื้นฐานทีฝ่ ่ ายวิจัยประเมิน 1264 จุด โดยฝ่ ายวิจยั
ประเมินกําไรบริ ษัทจดทะเบียนต่อหุ้นปี 2563 อยู่ที่ 72.62 บาท/หุ้น
กลยุทธ์ เน้ นลงทุนในหุ้นทีม่ ีแนวโน้ มผลประกอบการดี และหุ้นทีร่ าคา Laggard กลุ่ม แนะนํา 2
บริษัท 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
EA(FV @ 49.00) ทิศทางกําไรปกติ 1Q63 คาดเติบโตเล็กน้ อยจาก 4Q62 หนุนหลักจากโรงไฟฟ้ าโซลาร์ ที่
จะผลิตไฟได้ มากขึ ้น เพราะเข้ าสู่ช่วง high season และได้ รับผลบวกจากภัยแล้ งซึง่ คาดจะทําให้ ความเข้ ม
แสงมากกว่าปกติ ส่วนภาพทังปี
้ 2563 คาดกําไรปกติเติบโต 8.9%yoy มาอยู่ที่ 6.4 พันล้ านบาท ทํา New
High อีกครัง้ จากการรับรู้ โรงไฟฟ้าลมหนุมาน 260 MWe เต็มที่ทงปี
ั ้ อีกทังเป็
้ นหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ราคา
Laggard กลุม่ ฯ ถือเป็ นโอกาสลงทุน

Market Talk
Investment Strategy | Research Division

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
หุ้นที่แนะนําใน Market Talk

