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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

การผ่อนคลายมาตรการควบคุม Covid-19 ในช่วงแรกคาดว่าจะยังไม่เป็นผลบวกต่อการสร้างรายได้
หรือทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน จึงคาดว่า SET Index ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดีดตัวกลับขึ้นมาจากจุดต่ําสุด
กว่า 31% ไม่น่าจะตอบสนองเชิงบวก คาดว่า SET Index น่าจะมีโอกาสปรับฐาน กลยุทธ์การลงทุนใน
วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต หุ้น Top Picks เลือก KBANK (FV@B 141), EA (FV@B 49) และ STA
(FV@B 14)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นเล็กน้ อยเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค จากจํานวนผู้ติด เชื ้อ COVID-19
ในประเทศเพิ่มขึ ้นเพียง 7 ราย ทําให้ ผ้ ปู ่ วยสะสมอยูท่ ี่ 2,938 ราย อีกทังครม.
้
ยังมีมติให้ ขยาย พรก.ฉุกเฉิน
ออกไป 1 เดือนเพือ่ ควบคุมสถานการณ์ จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดในแดนบวกที่ระดับ 1274.99 จุด เพิ่มขึ ้น 7.58
จุด หรื อ +0.60% มูลค่าการซื ้อขาย 6.04 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ วัดกุ ่อสร้ างได้ แก่
SCC(+2.73%) TASCO(+2.26%) TOA(+6.21%) กลุม่ ขนส่งเช่น AOT(+1.28%) BEM(+2.19%)
BTS(+1.80%) และกลุม่ ค้ าปลีก อาทิ DOHOME(+2.84%) CRC(+3.47%) HMPRO(+3.70%)
RS(+3.74%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AWC(+3.66%) GULF(+1.28%) และ MTC(+4.35%) เป็ น
ต้ น
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ของหลายประเทศ รวมถึงของประเทศไทย
เริ่ มเกิดขึ ้น ซึง่ ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าในระยะแรก น่าจะเป็ นไปเพื่อการผ่อนคลายความตึงเครี ยดของภาค
ประชาชน มากกว่าที่จะหวังผลให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ ้นมา ทังนี
้ ้ในส่วนของประเทศไทยจะ
เห็นได้ วา่ ภาคธุรกิจที่ได้ รับอนุญาติให้ กลับมาเปิ ดบริ การในรอบนี ้ จะเป็ นกิจการขนาดเล็ก เช่น ร้ านอาหาร
ร้ านตัดผม ตลาดสด ตลาดนัด เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งมีการวางข้ อกําหนดในการเข้ าใช้ บริ การ และให้ บริ การที่
เข้ มงวด ทําให้ เชื่อว่าจะไม่ก่อให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคํญ ซึง่ ก็เท่ากับว่า ไม่น่าจะ
มีผลต่อการสร้ างรายได้ และ การทํากําไร ของบริษัทจดทะเบียน ในเชิงของพฤติกรรมการตอบสนองของ
ราคาหุ้น อันเนื่องมาจากการประกาศผ่อนคลายมาตรการ ในหลายประเทศ ก็พบว่า ไม่ได้ ตอบสนองเชิง
บวกอย่างมีนยั สําคัญ ส่วนหนึง่ อาจเป็ นเพราะ ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นหลายแห่งมีการดีดตัวขึ ้นหลังผ่าน
Panic Sell ไปรอบที่ผ่านมาแล้ ว โดยในส่วนของตลาดหุ้นไทย หากนับจากจุดตํ่าสุดที่ 969 จุด พบว่าจนถึง
ปั จจุบนั ได้ ปรับขึ ้นมาแล้ วถึง 31% และเป็ นการปรับขึ ้นมากกว่าครึ่งหนึง่ ของช่วงทีม่ ีการปรับตัวลดลงไป
ทังหมด
้
(ราว 530 จุด) นอกจากนี ้ยังพบว่าในเชิง Valuation แล้ ว ที่ระดับ SET Index ปั จจุบนั ยังให้ คา่ PER
ณ สิ ้นปี 2563 สูงมากกว่า 17.4 เท่า และมีคา่ Markert Earning Yield Gap ลงมาตํ่ากว่า 5% ซึง่ เป้า
เป้าหมายที่ฝ่ายวิจยั กําหนดไว้ ภายใต้ สถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าว จึงยังเชื่อว่า SET Index มีโอกาสปรับ
ฐานราคาลงมา สําหรับประเด็นทีต่ ้ องติดตามในวันนี ้ เป็ นเรื่องการประชุม Fed ซึง่ คาดว่าจะคงอัตรา
ดอกเบี ้ย แต่ให้ รอดูการใช้ มาตรการเสริ มอื่นๆ รวมถึง การประกาศ GDP ในงวด 1Q63 ของ สหรัฐฯ กลยุทธ์
การลงทุนวันนี ้ ไม่มีการปรับพอร์ ต โดยตัวเลือก Top Picks ยังคงเป็ น KBANK, EA และ STA

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,274.99
7.58
60,550

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
185.35
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
522.03
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
309.61
นักลงทุนรายย่อย
-1,016.99
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ทั่วโลกเริ่มคลายมาตรการ Lockdown แต่อาจยังไม่ส่งผลดีต่อตลาดหุ้น
หลายประเทศทัว่ โลกผ่อนคลายให้ ประชาชนกลับมาดําเนินชีวิตตามปกติได้ และทยอยเปิ ดธุรกิจ (Reopen)
อาทิ ยุโรป ได้ แก่ สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส และเยอรมนี พบว่า โรงงานผลิตรถยนต์ของ Volkswagen กลับมา
ดําเนินงานอีกครัง้ หนึง่ ขณะที่เอเซีย เกาหลีใต้ , และ ล่าสุดคือ ฮ่องกง ล่าสุด ผู้วา่ ราชการฮ่องกงระบุวา่
วันที่ 7 พ.ค. 2563 จะ Reopen ภายหลังฮ่องกงไม่พบผู้ติดเชื ้อรายใหม่เพิ่ม
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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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ประเทศทีเ่ ริม
่ Reopen แล้ว
ประเทศ
เริม
่ ต้น
สหร ัฐ และยุโรป
สเปน
เยอรมนี
สหรั ฐ
อิตาลี
ฝรั่ งเศส
เอเชีย
อินเดีย
นิวซีแลนด์
เกาหลีใต ้
ฮ่องกง

ระยะเวลา Lockdown (ว ัน)

14 มี.ค. 63 13 เม.ย. 63
20 มี.ค. 63 20 เม.ย. 63
13 มี.ค. 63 17 เม.ย. 63
10 มี.ค. 63 04 พ.ค. 63
17 มี.ค. 63 11 พ.ค. 63

30
31
35
55
55

24 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
03 ก.พ. 63
28 ม.ค. 63

25 เม.ย. 63
27 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
07 พ.ค. 63

32
34
77
100

้ สุด
สิน

ระยะเวลา Lockdown (ว ัน)

ประเทศทีย
่ ัง Lockdown อยู่
ประเทศ
เริม
่ ต้น
อั งกฤษ
ญี่ปน
ุ่

้ สุด
สิน

14 เม.ย. 63 03 พ.ค. 63
07 เม.ย. 63 06 พ.ค. 63

19
29

ASPS ประเมินว่าการทยอยกลับมาเปิ ดเมืองของหลายประเทศข้ างต้ น ถือเป็ น Sentiment เชิงบวก(+) แต่
เป็ นประเด็นที่ตลาดหุ้นโลกรับรู้และตอบรับรับซึง่ สะท้ อนจากการปรับขึ ้นมาในระดับนึงแล้ ว เชื่อว่าตลาด
หุ้นโลก มีโอกาสอาจถูกขายทํากําไร (Sell on Fact) ได้

ในส่วนของประเทศไทยรัฐบาลขยาย พรก.ฉุกเฉิน และ ผ่อนคลายเปิดธุรกิจบางส่วน
ผลการประชุม ครม. เมื่อวานนี ้มีมติใกล้ เคียงกับที่นําเสนอเมือ่ วานนี ้
 ต่อ อายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯออกไปอีก 1 เดือน คือ 1-31 พ.ค. และคงมาตรการเคอร์ ฟิว 4 ทุม่ -ตี4
 กําหนดให้ วนั หยุดราชการและวันหยุดพิเศษ ในเดือน พ.ค. ยังคงมีตามปกติ
 การผ่อนคลาย คือ การเปิ ดธุรกิจแต่ละประเภท แบ่งตามประเภทสี แบ่งเป็ น 4 สี (ดังตาราง)
ธุรกิจสีขาว: ธุรกิจที่จําเป็ นต่อชีวิตประจําวัน, ร้ านค้ าขนาดเล็ก, ร้ านอาหารที่ใช้ พื ้นที่โล่ง,
สวนสาธารณะ เป็ นต้ น คาดจะเปิ ดให้ บริ การวันที่ 4 พ.ค. 2563
ธุรกิจสีเขียว: ร้ านค้ าขนาดเล็กติดเครื่ องปรับอากาศ, สนามออกกําลังกายกลางแจ้ ง เป็ นต้ น
คาดจะเปิ ดให้ บริ การวันที่ 18 พ.ค. 2563
ธุรกิจสีเหลือง: กิจการที่มีพื ้นที่ปิด, มีขนาดใหญ่ และมีผ้ ใู ช้ บริ การจํานวนมาก เช่น
ห้ างสรรพสินค้ า คาดจะเปิ ดให้ บริ การวันที่ 1 มิ.ย. 2563
ธุรกิจสีแดง: กิจการที่มีความเสี่ยงสูง และมีการรวมตัวของผู้ใช้ บริการจํานวนมาก เช่น สถาน
บันเทิง คาดจะเปิ ดให้ บริ การวันที่ 15 มิ.ย. 2563
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมและให้ ทยอยเปิ ดดําเนินการบางธุรกิจดังกล่าว ในช่วงเริ่ มต้ น ฝ่ ายวิจยั เห็น
ว่ามีวตั ถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยดของภาคประชาชน แต่เชื่อว่าไม่น่าจะทําให้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ ก็จะไม่มีผลต่อการสร้ างรายได้ และการทํากําไรของบริ ษัทจดทะเบียน
แต่ในอีกแง่มมุ หนึง่ ต้ องระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นหากจํานวนผู้ติดเชื่อ Covid-19 กลับมาเพิ่มสูงขึ ้น
Timeline การผ่ อนคลายในแต่ ละธุรกิจ
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มาตรการฟื้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ยังเดินหน้าอัดฉีดเม็ดเงิน หนุนการบริโภคภาคครัวเรือน
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2563 ที่ได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 และการ Lockdown ประเทศและจํากัด
ระยะเวลา และจํากัดการเปิ ดธุรกิจที่ยงั มีอยู่ แม้ จะเริ่ มผ่อนคลาย ทําให้ ASPS ยังคงมุมมองเดิม คือ
เศรษฐกิจไทยจะเข้ าสูภ่ าวะ Recession และประเมิน GDP ทังปี
้ 2563 ติดลบ โดยให้ นํ ้าหนักการประกาศ
GDP 1Q63 จากสภาพัฒน์ฯ วันที่ 18 พ.ค.
ฝั่ งรั ฐบาลไทยเร่ งออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจเฟส 3 ในช่ วงที่ผ่านมา ล่ าสุด ASPS รวบรวม คือ
มาตรการกระตุ้นการบริโภคหลักๆคือ
 เยียวยาประชาชนอาชีพอิสระลูกจ้ าง 16 ล้ านราย 5,000 บาท ตังแต่
้ มี.ค. -มิ.ย. วงเงินรวม 2.4
แสนล้ านบาท
 เยียวยาเกษตรกร 10 ล้ านราย รายละ 5,000 บาท ระยะ 3 เดือน (พฤษภาคม -กรกฎาคม) วงเงิน
1.5 แสนล้ านบาท
 ช่วยเหลือคนพิการ 2 ล้ านราย 1,000 บาท วงเงิน 2 พันล้ านบาท
แหล่ งที่มาของเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐวางแผนและตังเป
้ ้ าหมายจะมาจาก
 งบกลางในส่วนของสํารองจ่ายกรณีฉกุ เฉิน ในงบประมาณปี 2563 : รัฐเตรี ยมไว้ 4.5 หมื่นล้ าน
บาท ล่าสุด รัฐเบิกจ่ายเงินไปแล้ วในส่วนมาตรการอัดฉีดเงินให้ ประชาชน 5 พันบาท/คน ใน
เดือน เม.ย. วงเงินรวมราว 3.8 หมืน่ ล้ านบาท
 งบจากการตัดงบของแต่ ละกระทรวง 10% วงเงินราว 1 แสนล้ านบาท
 พรก.กู้เงินกระทรวงการคลัง วงเงินที่รัฐบาลวางแผนไว้ คือ 5.55 แสนล้ านบาท หากอ้ างอิง
สบน. เผยว่ า อยุ่ในช่วงพิจารณา ทําแผน คาดจะกู้ในปี งบประมาณ 2563 (สิ ้นสุด ก.ย. 2563)
แหล่งที่มาเงินกู้ 1 ล้ านล้ านบาท จะมาจากในประเทศไม่ตํ่ากว่า 80% เช่น กู้จากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศโดยออกตัว่ สัญญาใช้ เงิน (P/N) หรื อออกตราสารหนี ้อื่น เช่น ตัว๋ เงินคลัง (T-Bill),
พันธบัตร เป็ นต้ น หรืออีกทางหนึง่ คือ กู้ตา่ งประเทศสัดส่วน 20% เช่น ธนาคารโลก หรือธนาคาร
พัฒนาเอเซีย (ADB) ซึง่ กําลังอยู่ระหว่างพิจารณา
มาตรการอัดฉีดเงินของรัฐ VS. แหล่ งที่มาของเงินที่รัฐวางแผน
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ทีม่ า : ASPS รวบรวม

โดยรวม ASPS เชื่อว่ าเม็ดเงินที่เข้ ามาจะช่ วยพยุงเศรษฐกิจตัง้ แต่ งวด 2Q63 :7j’คาดจะเป็ นงวด
ที่ GDP จะติดลบมากที่สุด และน่ าจะเป็ น Bottom ของปี และคาดจะกลับค่ อยๆดีขนึ ้ ในงวดไตร
มาส 3 เป็ นต้ นไป
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ความคาดหวัง Reopen เมือง ถูกสะท้อนในดัชนีระดับหนึ่งแล้ว ชอบ EA KBANK STA
เปรี ยบเทียบจุดสูงสุด-จุดตํ่าสุดและ จุดตํ่าสุด-ปั จจุบนั ของแต่ ละตลาดหุ้นทั่วโลก

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ฯ ASPS

สถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศดูผ่อนคลายหนุนตลาดหุ้นทัว่ โลกฟื น้ ตัวกลับจากช่วงเดือน มี.ค.
63 ได้ เร็วซึง่ หากพิจารณาจากดัชนี MSCI ACWI Index พบว่าปรับขึ ้นมาจากจุดตํ่าสุดเดือน มี.ค.63 27%
หรื อคิดเป็ นสัดส่วน 50% ของหากวัดจากรอบ จุดสูงสุด-จุดตํ่าสุดระหว่างช่วง ก.พ.- มี.ค. 63 ขณะที่บ้านเรา
มีพฒ
ั นาการเชิงบวกเช่นกันจากจํานวนผู้ติดเชื ้อเฉลีย่ ในรอบ 7 วันทีผ่ ่านมาที่เพิ่มขึ ้นวันละ 18 ราย หนุน
SET Index ฟื น้ ตัวจากจุดตํ่าสุดเมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 มากถึง 31.6% หรื อคิดเป็ นระดับ 50% ของรอบการ
ปรับฐาน ซึง่ ระยะถัดไปหากจํานวนผู้ติดเชื ้อมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น Momentum ที่น่าจะหนุน SET Index ปรับ
ขึ ้นต่อเป็ นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือน Upside จะยังจํากัด เพราะหากเทียบเคียงกับประเทศเกาหลีใต้
ที่ควบคุมจํานวนผู้ติดเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพสะท้ อนจากจํานวนผู้ติดเฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ ้น
วันละ 10 รายเท่านัน้ หนุนดัชนี KOSPI Index ที่ฟืน้ ตัวได้ ในระดับ 61.8% ของรอบและเริ่ มเห็นการพักตัวลง
มา ขณะที่สิ่งทีต่ ้ องจับตาในระยะถัดไปคือจํานวนผู้ติดเชื ้อในบ้ านเราว่าจะคุมได้ ดีตอ่ เนื่องหรือไม่หลังจาก
เตรี ยมการคลาย Lockdown ธุรกิจ เพราะหากจํานวนกลับมาเพิ่มขึ ้น (หรื อเกิด Second Wave) มีความ
เสี่ยงที่ตลาดหุ้นจะกลับมาปรับฐานเหมือนดัชนี Strait Times ของสิงคโปร์ ที่หลังจากฟื น้ ตัวมา 50% ของ
รอบการฟื น้ ตัวก็ถกู แรงขายลดความเสี่ยงออกมาทันทีในช่วงกลางเดือน เม.ย.63
ในยามที่ Upside ของตลาดฯ เริ่ มแคบลงไปทุกที กลยุทธ์การลงทุนแนะนําแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
 หุ้นพื ้นฐานแข็งแกร่ง ราคา Laggard กลุม่ ฯ และยังมี Upside สูง แนะนํา EA KBANK
EA(FV @ 49.00) ราคาหุ้นเริ่ มฟื น้ ตัวได้ ดีในช่วงที่ผ่านมา แต่ยงั Laggard กลุม่ อยู่มาก และยังมี
Momentum เดินหน้ าต่อจาก ทิศทางกําไรปกติ 1Q63 คาดเติบโตได้ ดีทงั ้ yoy และ qoq จาก
โรงไฟฟ้ าโซลาร์ ที่จะผลิตไฟได้ มากขึ ้น เพราะเข้ าสูช่ ว่ ง high season และได้ รับผลบวกจากภัย
แล้ งซึง่ คาดจะทําให้ ความเข้ มแสงมากกว่าปกติ รวมถึงยังรับรู้รายได้ จากโรงไฟฟ้าลมหนุมาน
260 MWe เต็มปี (เริ่ มผลิตเต็มที่ตงแต่
ั ้ ช้วง 2Q62 เป็ นต้ นมา) หนุนภาพทังปี
้ 2563 คาดกําไรปกติ
เติบโต 8.9%yoy มาอยู่ที่ 6.4 พันล้ านบาท ทํา New High อีกครัง้
KBANK(FV@ 120.00) ราคาปรับฐานลงมากว่า 44%ytd (SET Index ลดลง 20%ytd) แสดงให้
เห็นว่าราคาหุ้นน่าจะสะท้ อนผลประกอบการที่ไม่คอ่ ยดีในช่วง 1Q63 มาในระดับหนึง่ แล้ ว จนมี
Valuation ที่เริ่ มกลับมาน่าสนใจ คือ มี PBV ตํ่าเพียง 0.5 เท่า (ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยช่วงวิกฤติต้มยํากุ้ง
ที่ 0.8 เท่า) และน่าจะลุ้น Rebound ช่วงสันได้
้
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 หุ้นแนวโน้ มกําไรเติบโต สวนทางภาพรวมของตลาด คือ STA
STA(FV @ 14.00) เป็ นหุ้นที่มีปัจจัยบวกรอบด้ าน หนุนกําไรกลับมา Turnaround ในปี นี ้ เริ่ ม
จาก 1) ธุรกิจถุงมือยาง 20% ของรายได้ รวม ได้ แรงหนุนจากความต้ องการใช้ ถงุ มือที่มีแนวโน้ ม
สูงขึ ้นตลลอดทังปี
้ หลังผู้คนเริ่ มตระหนักและให้ ความสําคัญกับการป้องกันโรคต่างๆมากขึ ้น 2)
ธุรกิจยางพารา (80% ของรายได้ รวม) ฟื น้ ตัวเช่นกัน จากการที่โรงงานแปรรูปยางในไทยหลาย
แห่งหยุดดําเนินการผลิตชัว่ คราว ทําให้ ลกู ค้ าหันมาซื ้อยางจาก STA เพิ่มขึ ้น 3) STA ก็ได้
ประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่อง หนุนประสิทธิภาพการทํากําไรดีขึ ้น

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd
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