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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

SET Index น่าจะอยู่ในช่วงปรับฐานรอปัจจัยใหม่ๆ ทึ่จะเข้ามาในสัปดาห์หน้า ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP
1Q63 ของหลายประเทศ การประชุมธนาคารกลาง รวมถึงการพิจารณาเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุม Covid-19 ในประเทศ วันนี้แนะนําปรับพอร์ตโดย ขายทํากําไร
DIF ซึ่งมีอยู่ 25% ของพอร์ตการลงทุน และนําเงินสลับเข้าลงทุนใน BTSGIF ซึ่งราคามีส่วนลดจาก
NAV มาก สําหรับหุ้น Top Picks เลือก EA (FV@B 49) และ STA (FV@B 14)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวัน จากจํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ในประเทศที่ดีขึ ้น ทําให้ เกิด
ความคาดหวังต่อมาตรการคลาย Lockdown มากขึ ้น จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดในแดนบวกที่ระดับ 1272.53
จุด เพิ่มขึ ้น 10.72 จุด หรื อ +0.85% มูลค่าการซื ้อขาย 6.92 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ
กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(+1.50%) PTTEP(+1.67%) GULF(+0.64%) GPSC(+0.70%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น
CPALL(+0.76%) HMPRO(+3.82%) CRC(+2.86%) และกลุม่ ปิ โตรเคมี อาทิ PTTGC(+9.29%)
GGC(+2.50%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AWC(+2.88%) BAM(+5.29%) และ VGI(+6.34%) เป็ น
ต้ น
สัญญาณผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ชัดเจนขึ ้น
ตามลําดับ โดยล่าสุดตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claim) ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นอีก 4.4
ล้ านคน ทําให้ ตวั เลขสะสมเพิ่มขึ ้นสูงกว่า 26 ล้ านคน คิดเป็ น 18.3% ของกําลังแรงงานรวม ซึง่ ถือเป็ นอัตรา
การว่างงานที่สงู กว่าช่วงเกิด Hamburger Crisis ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยก็มีแนวโน้ มที่ไม่แตกต่าง
กัน โดยเห็นการปิ ดตัวของผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรม และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่อย่างยานยนต์ ซึง่ ได้ มีการปรับลดเป้าหมายการผลิตรถยนต์ลงมาเหลือ 1-1.4 ล้ านคัน จากเป้าหมาย
เดิม 2 ล้ านคันในปี 2563 คาดว่าจะทําให้ เห็นการเลิกจ้ างแรงงานเพิ่ม ส่วนในสัปดาห์หน้ ามีหลายปั จจัยที่
ต้ องติดตาม โดยในต่างประเทศจะมีการประกาศ GDP งวด 1Q63 ที่คาดว่าจะเห็นการชะลอตัวชัดเจนใน
หลายประเทศ พร้ อมการประชุมธนาคารกลางที่สําคัญอย่าง Fed, BOJ และ ECB ส่วนในประเทศจะมีการ
พิจารณาเรื่ อง การต่อหรื อไม่ตอ่ อายุ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ รวมถึงการกําหนด
ขอบเขตการเปิ ดให้ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ด้ วยปั จจัยสําคัญที่ต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้ ามี
หลายเรื่ อง ทําให้ คาดว่า SET Index ในวันนี ้น่าจะผันผวน และมีโอกาสปรับลดลงมาตํ่ากว่า 1264 จุด ซึง่
เป็ นดัชนีเป้าหมายปี 2563 ทีก่ ําหนดบนคาดการณ์ EPS ของตลาดปี 2563 ที 72.62 บาท/หุ้น และให้
Market Earning Yield Gap ที่ 5% จะให้ คา่ PER เป้าหมายที่ 17.4 เท่า สําหรับพอร์ ตการลงทุนวันนี ้ แนะนํา
ให้ ปรับโดย ขายทํากําไร DIF ซึง่ มีนํ ้าหนัก 25% ในพอร์ ตการลงทุน และนําเงินสลับเข้ าลงทุนใน BTSGIF
ด้ วยนํ ้าหนักเท่ากัน เหตุเพราะเห็นว่าราคาหุ้นปั จจุบนั มีสว่ นลดจาก NAV ซึง่ อยู่ที่ 10.2213 บาท/หุ้น ถึง
26.13% อีกทังมี
้ โอกาสได้ ประแสเชิงบวกจากสถานการณ์การระบาด Covid-19 ในประเทศที่เบาบางลง ทํา
ให้ จํานวนผู้โดยสารเริ่ มเพิ่มขึ ้น ส่วนหุ้น Top Picks ยังเลือก EA และ STA

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,272.53
10.72
69,266

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-2,765.24
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-670.09
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
1,971.50
นักลงทุนรายย่อย
1,463.83
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ตัวเลขว่างงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นเร็ว ! สัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลาง และ GDP 1Q63 ทั่วโลก
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ผลกระทบ COVI-19 กระทบเศรษฐกิจโลกชัดเจน สะท้ อนจากรายงานดัชนีชีนํ ้านเศรษฐกิจทัว่ โลกเมื่อวานนี ้
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ดัชนีชนี ้ ําฝั่ งแรงงาน คือ สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐ (Initial Jobless Claims)
สัปดาห์ลา่ สุดเพิ่มขึ ้น 4.43 ล้ านราย ถือเป็ นการเพิม่ ขึ ้นติดต่อกันราว 5 สัปดาห์ โดยรวมทําให้ มียอดผู้ขอ
สวัสดิการสะสมอยู่ที่ 26.45 ล้ านราย หรื อคิดอัตราการว่างงานราว 18.3% ซึง่ สูงกว่าช่วงวิกฤติ Hamburger
Crisis อัตราการว่างงานอยู่ที่ 10%
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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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ดัชนีชนี ้ ําภาคการผลิตและบริการ คือ รายงานดัชนี PMI ทังภาคการผลิ
้
ต และภาคบริ การของทัว่ โลกทีม่ ี
เช่น สหรัฐ, อังกฤษ, ยุโรป เป็ นต้ น ลดลงแรงเมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และตํ่ากว่าทีต่ ลาดคาด (ดังตาราง)

สัปดาห์หน้ าให้ นํ ้าหนักการประชุมธนาคารกลางสําคัญทัว่ โลก ได้ แก่ ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) วันที่ 27
เม.ย. 2563, ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) วันที่ 29-30 เม.ย. 2563 และธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที่ 30
เม.ย. 2563 ตลาดคาดธนาคารกลางต่างๆน่าจะคงอัตรานโยบายไว้ ภายหลังจากที่ปรับลงมาแล้ วในช่วงที่
ผ่านมา )
และให้ นํ ้าหนักการรายงาน GDP Growth งวด 1Q63 ของแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐ (ตลาดคาดหดตัว
4.1%qoq จากขยายตัว 2.1%qoq ใน 4Q62) และยุโรป (ตลาดคาดหดตัว -4.2%qoq จาก 4Q62 ที่ขยายตัว
0.1%qoq) เช่น อิตาลี (ตลาดคาดหดตัว -0.3%qoq ต่อเนื่องจาก 4Q62 ที่หดตัว -0.3%qoq), ฝรั่งเศส
(ตลาดคาดหดตัว -0.1%qoq ต่อเนื่องจาก 4Q62 ที่หดตัว -0.1%qoq) เป็ นต้ น
ASPS เชื่อว่าจะออกมาสอดคล้ องกับประมาณของ IMF คือ จะพลิกกลับมาหดตัวเกือบทุกประเทศในปี
2563 (ดูเพิ่มใน Market Talk ฉบับวันที่ 15 เม.ย. 2563) ขณะที่ไทยสภาพัฒน์จะรายงาน GDP วันที่ 18 พ.ค.

ราคาน้ํามันดีดขึ้นแรง 3 วันติด แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํามาก ไม่ถือเป็นโอกาสเก็งกําไร หุ้นน้ํามัน
ราคานํ ้ามันดิบโลกยังแกว่งตัวผันผวนตลอดสัปดาห์ ทังราคานํ
้
้ามันดิบ WTI, Brent และ Dubai ลงตํ่ากว่า
ระดับ 20 เหรี ยญ และทําจุดตํ่าสุดในรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 20 เม.ย. จากเหตุผล Demand นํ ้ามันที่ชะลอลง
แรงจากผล Covid-19 หลังจากนันราคานํ
้
้ามันปรับตัวเพิ่มขึ ้นติดต่อ 3 วันจนถึง ล่าสุด เฉลีย่ ๆวันละ 1-3
เหรี ยญฯ ต่อวัน หรื อเพิ่มขึ ้นราว 20%DoD จากหนุนระยะสันประเด็
้
นความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน
อย่างไรก็ตาม ASPS ให้ นํ ้าหนักปั จจัยพื ้นฐานของนํ ้ามันดิบ คือฝั่ ง Demand นํ ้ามัน ที่ชะลอลงจาก
ผลกระทบ COVID-19 ( IEA คาด Demand นํ ้ามันดิบโลก เดือน เม.ย. จะหายไป 30 ล้ านบาร์ เรล/วัน จาก
การ Lockdown ประเทศทัว่ โลก ระยะเวลาในช่วง เดือน มิ.ย.- พ.ค. ขณะทีฝ่ ั่ ง Supply แม้ ที่ประชุม
OPEC+ มีมติตดั ลดกําลังการผลิต ซึง่ จะมีผลในเดือน พ.ค. ลงราว 10 ล้ านบาร์ เรล/วัน ซึง่ ไม่เพียงพอ โดย
ASPS ให้ นํ ้าหนักการประชุม OPEC+ รอบพิเศษวันที่ 10 พ.ค.
โดยรวมราคานํ ้ามันดิบ Dubai แม้ จะดีดขึ ้นมาแรงในสัปดานี ้ ล่าสุด ปิ ดอยู่ที่ 26.4 เหรี ยญฯ แต่ยงั อยู่ใน
ระดับที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับต้ นปี ซื ้อ-ขาย บริ เวณ 61-62 เหรี ยญฯ (เฉลี่ยตังแต่
้ ต้นปี 46.5 เหรี ยญฯ ASPS
คาดสมมติฐานปี 2563 ที่ 40 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล) และหาก COVID-19 สถานการณ์ยงั ไม่ดี ทําให้ กิจกรรม
เศณษบกิจ การเดินทางยังไม่ฟืน้ คาดนํ ้ามันดิบจะทรงตัวในระดับตํ่า และทําให้ ราคนํ ้ามันดิบเฉลี่ยทังปี
้ อาจ
ตํ่ากว่าสมมติฐานได้
โดย ASPS ทําการศึกษาหากมีการปรับลดสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบลดลงตํ่ากว่าสมมติฐานทุก 5 เหรี ยญฯ
ต่อบาร์ เรล ในระยะยาว จะกระทบมูลค่าพื ้นฐาน PTTEP และ PTT ราว 10-12 และ 2-3 บาทต่อหุ้น
ตามลําดับ

สัปดาห์หน้าให้น้ําหนักข้อสรุปผ่อนคลายเมือง ล่าสุด สายการบิน จะกลับมาบินอีกครั้ง !
ต้ นสัปดาห์หน้ าในประเทศ ASPS ให้ นํ ้าหนักการประชุมของรัฐบาล 2 ประเด็นสําคัญคือ
1. พิจารณาต่อว่า อายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ หรื อไม่ ASPS ความคาดมีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะมีการต่อ
พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกอย่างน้ อย 1 เดือน
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2. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด รวมถึงการเปิ ดธุรกิจ จากท่าทีของรัฐบาล ASPS
เชื่อว่ารัฐบาลจะมการเปิ ดดําเนินธุรกิจ บางส่วน และเปิ ดอย่างระมัดระวัง และเปิ ดให้ บางจังหวัด
โดยเฉพาะจังหวัดที่ควบคุม COVID-19 ได้ ดี
ทังนี
้ ้ดูจากสถานการณ์จํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ของไทย ล่าสุด พบผู้ติดเชื ้อใหม่ 13 ราย ประกอบกับ
จํานวนผู้รักษาหายต่อวัน มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นสูงขึ ้นต่อเนื่อง (ดังรูป)
จํานวนผู้ตดิ เชือ้ และผู้รักษาหายต่ อวัน ของไทย

ทีม่ า: Bloomberg

นอกจากนันยั
้ งเห็นบางธุรกิจส่งสัญญาณจะกลับมาดําเนินงาน คือ กลุ่มการบิน วันนี ้คาดว่าจะได้ รับ
Sentiment เชิงบวก ภายหลังมีสายการบิน 2 แห่ง คือ ไทยแอร์ เอเชีย (AAV ถือหุ้น 55%) และ สายการบิน
ไทย ไลออนแอร์ ผ่านการหารื อกับสํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (กพท.) สําหรับกําหนดการ
กลับมาเปิ ดบริการเส้ นทางในประเทศอีกครัง้ นับจากวันที่ 1 พ.ค. 63 นับเป็ นสถานการณ์ที่ดีขึ ้นกว่าช่วง
เม.ย. 63 ที่จําเป็ นต้ องหยุดให้ บริ การชัว่ คราวทุกเส้ นทางบิน อย่างไรก็ตาม ผลบวกที่คาดหวังได้ ฝ่ ายวิจยั ให้
นํ ้าหนักไปที่เรื่ องกระแสเงินสดที่จะเข้ ามาช่วยหล่อเลี ้ยงบริ ษัท และทังนี
้ ้ หากพิจารณาการที่ กพท.
กําหนดให้ ปฏิบตั ิตามาตรการควบคุมโรคเคร่งครัด อาทิ การเว้ นที่นงั่ (จะขายตัว๋ ราว 70% ของที่นงั่ จริ ง)
และการงดบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม จึงอาจจะคาดหวังรายได้ ระดับราว 50%-60% ของเที่ยวบินปกติ ซึง่
แม้ จะมีตวั ช่วยเรื่องต้ นทุนเชื ้อเพลิงระยะสัน้ ที่จะลดลงตามราคานํ ้ามันโลก แต่ AAV ยังคาดหวังผลบวกใน
ปี นี ้จํากัด จากสถานะปั จจุบนั ที่มกี ารทําสัญญาล่วงหน้ าไปแล้ วราว 70% ของปริ มาณใช้ ส่วน AOT ก็น่าจะ
ได้ ประโยชน์จํากัดเช่นกัน เนื่องจากโครงสร้ างรายได้ คา่ ธรรมเนียมในประเทศที่ตํ่ากว่าต่างประเทศ ซึง่ ยังไม่
มีกําหนดเปิ ดอย่างมีนยั ฯ และถูกซํ ้าเติมจากผลกระทบมาตรการให้ ความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมสายการ
บินที่ออกมาเพิ่มเติมวานนี ้ ในด้ านผลประกอบการกลุม่ จึงอาจจะคาดหวัง Upside ได้ ยาก สวนทางราคา
หุ้นในกลุม่ ที่ปรับตัวขึ ้นรับความคาดหวังเชิงบวกจนเกินมูลค่าพื ้นฐานแล้ วทุกบริ ษัท จึงให้ ลงทุน น้ อยกว่า
ตลาด และไม่มีตวั เลือกลงทุน

SET เริ่มติด เตรียมรับมือด้วยหุ้น Defensive ราคา Laggard ชอบ BTSGIF EA
การเดินทางของ SET Index ที่ตอ่ เนื่องจากจุดตํ่าสุดช่วงกลางเดือน มี.ค. 63 จนถึงปั จจุบนั กว่า 303 จุด
31% แต่จากนี ้ฝ่ ายวิจยั ยังเชื่อว่า SET Index มีความเสี่ยงที่จะปรับฐานลงในระยะสัน้ เนื่องจาก SET Index
เตรี ยมทดสอบแนวต้ านสําคัญทังใน
้
มุมมองทางปั จจัยพื ้นฐาน และเทคนิค ดังนี ้
มุมมองทางปั จจัยพื้นฐาน หากพิจารณาจาก Valuation ทางพื ้นฐาน ซึง่ กําหนดบนคาดการณ์ EPS ของ
ตลาดปี 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 ไม่เหลือ Upside ทาง
พื ้นฐานแล้ ว
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มุมมองทางปั จจัยเทคนิค ยังมีจดุ เตือนที่จะเป็ นแนวต้ านในระยะสันอยู
้ ่ เริ่ มจากแนวต้ านบริ เวณ 1265+/จุด คือ ระดับ 50% ของ Fibonacci Retracement นับตังแต่
้ การปรับฐานช่วงเริ่ มมีประเด็น COVID-19
รวมถึงแนวต้ านทางจิตวิทยาที่ 1300 จุด
รวมถึงยังต้ องเตรียมรับมือกับตัวเลขผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี ซึง่ เป็ นความเสี่ยง ที่อาจเกิด
Downside ทําให้ ต้องปรับลดประมาณการ ทําให้ ระดับดัชนีเป้าหมายปรับลดลงอีก รวมถึงยังต้ องรอ
ติดตามพัฒนาการการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจว่าจะมากอย่างที่คาดหรื อไม่
ดังนั้นกลยุทธ์ การลงทุนเตรี ยมความพร้ อมรั บมือกับความผันผวนของตลาด โดยการเลือกลงทุน
หุ้น Defensive ราคา Laggard อย่ าง BTSGIF EA ซึง่ ราคาหุ้นทั้ง 2 ยัง Laggard กว่ ากลุ่ม และตลาด
อยู่มาก ตามภาพทางด้ านล่ าง
ผลตอบแทนสะสมย้ อนหลัง 1 ปี ของหุ้นราคา Laggard อย่ าง BTSGIF EA

ขณะที่หากพิจารณาจาก Valuation มีความโดดเด่นทัง้ 2 บริ ษัท คือ
BTSGIF เป็ นกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ผนั ผวนตํ่า มีความโดดเด่นทางพื ้นฐานจาก ราคาหุ้น ณ
ปั จบุ นั ยังตํ่ากว่ามูลค่าทางบัญชีอยูม่ ากถึง 27% (Discount Book Value) พร้ อมกับคาดหวังปั นผลได้ สงู ถึง
8.8% ต่อปี (ข้ อมูลจากตลาดหลักทรัพย์)
EA ทิศทางกํ าไรปกติ 1Q63 คาดเติบโตเล็กน้ อยจาก 4Q62 หนุนหลักจากโรงไฟฟ้ าโซลาร์ ที่จะผลิ ตไฟ
ได้ ม ากขึน้ เพราะเข้ า สู่ช่ ว ง high season และได้ รั บ ผลบวกจากภัยแล้ งซึ่ง คาดจะทํ า ให้ ค วามเข้ มแสง
มากกว่าปกติ ส่วนภาพทังปี
้ 2563 คาดกําไรปกติเติบโต 8.9%yoy มาอยู่ที่ 6.4 พันล้ านบาท ทํา New High
อีกครัง้ จากการรับรู้โรงไฟฟ้ าลมหนุมาน 260 MWe เต็มที่ทงปี
ั ้ อีกทังเป็
้ นหุ้นกลุม่ โรงไฟฟ้ าที่ราคา Laggard
กลุม่ ฯ ถือเป็ นโอกาสลงทุน
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