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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

มุมมองเรื่องสถานการณ์ Covid-19 ที่เริ่มดีขึ้นหลังหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุม ทําให้
นักลงทุนมองข้ามผลกระทบในทางเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมา กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ แนะนําให้
ปรับพอร์ตการลงทุน โดยขายทํากําไรหุ้น EA ที่กําไร 1Q63 อาจโตน้อยกว่าที่คาด และสลับเข้าลงทุน
ใน PTT ซึ่งน่าจะได้กระแสเชิงบวกจากราคาน้ํามันที่เริ่มปรับขึ้น หุ้น Top Picks เลือก KBANK (FV@B
120), PTT (FV@B 42) และ STA (FV@B 14)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นเล็กน้ อยเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังจากสถานการณ์ COVID-19
ในภาพรวมที่ดีขึ ้น โดยจํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ในประเทศเพิ่มขึ ้นเพียง 9 รายเท่านัน้ ขณะที่มีความ
คืบหน้ าต่อการคลาย Lockdown ทางธุรกิจมากขึ ้น จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดในแดนบวกที่ระดับ 1282.68 จุด
เพิ่มขึ ้น 7.69 จุด หรื อ +0.60% มูลค่าการซื ้อขาย 4.91 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่
พลังงานได้ แก่ PTT(+1.49%) PTTEP(+1.62%) EGCO(+5.45%) TOP(+1.95%) กลุม่ ขนส่งเช่น
AOT(+0.84%) BEM(+0.53%) AAV(+1.62%) และกลุม่ ธ.พ. อาทิ BBL(+0.50%) KKP(+3.09%)
TISCO(+2.81%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AWC(+3.92%) VGI(+7.24%) และ KTC(+5.34%) เป็ น
ต้ น
วันนี ้ (30 เม.ย.2563) ฝ่ ายวิจยั จะเผยแพร่รายงาน Invest + ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมุมมองที่
นําเสนอชี ้ให้ เห็นถึงผลกระทบอันเนื่องมาจาก Covid-19 ที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจโลกซึง่ ถูกสะทัอนผ่าน การ
ปรับตัวลดลงรุนแรงของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
เฉพาะอย่างยิ่งนํ ้ามันที่ความต้ องการใช้ หดตัวอย่าง
เฉียบพลัน ตามด้ วย กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงเห็นได้ จากดัชนี PMI ภาคบริ การและภาคการผลิตที่ปรับ
ลดลงทัว่ โลก อัตราการว่างงานที่ดีดตัวสูงขึ ้นอย่างรวดเร็วจนอยู่ในระดับที่สงู กว่าวิกฤติทกุ ครัง้ ในช่วง 20-30
ปี ที่ผ่านมา ซึง่ สถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าวนํามาซึง่ การปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ของโลก โดย
IMF คาดว่าจะอยู่ที่ -3% มากกว่าวิกติครัง้ ไหนๆ สําหรับเศรษฐกิจไทย รูปแบบผลกระทบก็ดไู ม่ตา่ งจากที่
กล่าวมาข้ างต้ นมากนัก เพียงโครงสร้ างเศรษฐกิจทีต่ ้ องพึง่ พารายได้ จากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
ในระดับสูง ทําให้ ถกู คาดหมายว่า GDP Growth ปี 2563 จะติดลบรุนแรงกว่าค่าเฉลี่ยของทังโลกเป็
้
นไปได้
ที่จะติดลบ 5-6% ซึง่ ฝ่ ายวิจยั จะได้ ทําการปรับปรุงตัวเลขให้ ชดั เจนอีกครัง้ หลังการประกาศ GDP Growth
งวด 1Q63 ออกมา อย่างไรก็ตามด้ วยระดับความรุนแรงของการระบาด Covid-19 ยังอยูใ่ นสถานการณ์ที่
ดีกว่าหลายประเทศ จึงยังมีความหวังที่จะเห็นการฟื น้ ตัวกลับมาในช่วง 2H63 สําหรับตลาดหุ้นไทยทิศ
ทางการเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ กระแสของพัฒนาการ Covid-19 โดยที่ผ่านมาเห็นการดีดตัวกลับของ SET
Index จากจุดตํ่าสุดบริ เวณ 696 จุด อย่างมีนยั สําคัญ แต่ในช่วงนี ้น่าจะเห็นการพักฐานเพื่อรอแรง
ขับเคลือ่ นใหม่ๆ เฉพาะอย่างยิ่ง Fund Flow อย่างไรก็ตามการพักฐานที่เกิดขึ ้นไม่น่าจะมีความรุนแรง โดย
แนวรับบริ เวณ 1180-1200 จุด น่าจะทําหน้ าที่ได้ ดี ส่วนกรอบบนน่าจะจํากัดอยู่บริ เวณ 1300 จุด สําหรับ
กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้แนะนําให้ ปรับพอร์ ตการลงทุนโดย ขายทํากําไร EA และ สลับเข้ าลงทุนใน PTT ด้ วย
นํ ้าหนักเท่ากัน สําหรับ Top Picks วันนี ้เลือก PTT และ KBANK

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,282.68
7.69
49,140

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-452.73
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
510.83
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-538.89
นักลงทุนรายย่อย
480.79
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Fed คงดอกเบี้ยตามคาด, ตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาไม่ดี แต่นักลงทุนเริ่มมองข้าม
ต่างประเทศเมื่อวานนี ้มี 2 ประเด็น คือ 1.) ผลการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐ (Fed) ยังคงอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายที่ 0.25% ตามเดิม(ตํ่าสุดในประวัติศาสตร์ ) โดยประโยคสําคัญครัง้ นี ้ คือ Fed ยังเน้ นยํ ้าคือ จะคง
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายตํ่า และมาตรการ QE แบบไม่จํากัดวงเงินอย่างต่อเนื่องต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐ
จะฟื น้ ตัว 2.)รายงาน GDP สหรั ฐงวด 1Q63 ออกมาหดตัว 4.8%qoq (หรื อ 0.3%yoy) ตํ่ากว่าที่ตลาด
คาดจะหดตัว 4%qoq อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้ ตอบรับปั จจัยลบประเด็น GDP ที่ออกมาติดลบ
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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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ดังกล่าวสะท้ อนจากตลาดหุ้นสหรัฐ หรื อ ดัชนี Dowjones ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 2.2% สอดคล้ องกับจีน เมื่อ
วันที่ 17 เม.ย. ทีป่ ระกาศ GDP จีนงวด 1Q63 หดตัว 6.8%yoy (ตํ่าสุดในประวัติการณ์) และหดตัวมากกว่า
ตลาดคาด แต่ตลาดหุ้นจีนยังปรับตัวเพิ่มขึ ้นราว 3% ทําให้ เชื่อว่าตลาดได้ มองข้ ามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว
ในงวด 1Q63 ไปแล้ ว
ตลาดหุ้นสหรั ฐและจีนช่ วงที่ประกาศ GDP งวด 1Q63

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

ราคาน้ํามันเริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ําสุด อาจเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นพลังงาน
ราคานํ ้ามันดิบโลก WTI ปรับเพิ่มขึ ้น 18%DoD ล่าสุด แกว่งบริ เวณ 16.12 เหรี ยญฯ ม ราคานํ ้ามัน Brent
ปรับเพิ่มขึ ้น 10%DoD ล่าสุด แกว่งบริ เวณ 24.97 เหรี ยญฯ โดยตลาดมองข้ ามประเด็น EIA รายงานสต็อก
นํ ้ามันดิบเมื่อวานนี ้เพิ่มขึ ้น 9 ล้ านบาร์ เรล และเป็ นการเพิ่มขึ ้นติดต่อกันรวม 14 สัปดาห์ โดยปั จจัยหนุน
หลักๆมาจาก ฝั่ ง Demand ที่ผ่อนคลายหลังจากหลายประเทศทัว่ โลก ผ่อนคลายให้ ประชาชนกลับมา
ดําเนินชีวิตตามปกติได้ และทยอยเปิ ดธุรกิจ(Reopen) ดังที่ ASPS นําเสนอใน market talk เมื่อวานนี ้
ขณะที่ฝั่ง Supply ตลาดยังให้ นํ ้าหนักการประชุม OPEC+ รอบพิเศษวันที่ 10 พ.ค. มีแนวโน้ มตัดลดกําลัง
การผลิตนํ ้ามันเพิ่มขึ ้นเพื่อชดเชย Demand ที่หายไป
โดยรวมราคานํ้ามันดิบโลก ทีด่ ดี ขึน้ มาแรงถือเป็ น Sentiment บวกต่ อหุ้นพลังงาน โดยคําแนะนํา
การลงทุน PTTEP (FV@B100) และ PTT (FV@B42)

COVID-19 ในไทยสัญญาณดีต่อเนื่อง
ประเด็นสําคัญในประเทศตลาดยังให้ นํ ้าหนัก
1.)

สถานการณ์ COVID-19 ในไทย ที่เห็นสัญญาณดีขึ ้น คือ จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ ล่าสุด เมื่อวาน
นี ้เพิ่ม 9 ราย (ระดับตํ่ากว่า 10 รายติดต่อกัน 3 วัน) โดยตลาดยังให้ นํ ้าหนักรายละเอียดเพิ่มเติมการ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและให้ ทยอยเปิ ดดําเนินการบางธุรกิจดังกล่าว แบ่งตามสี ดังรูป ASPS
ประเมินว่าไม่น่าจะทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ ก็จะไม่มีผลต่อการสร้ าง
รายได้ และการทํากําไรของบริ ษัทจดทะเบียน

Timeline การผ่ อนคลายในแต่ ละธุรกิจ

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS รวบรวม
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2.) ธปท.เผยรายละเอียดกองทุน (BSF) คือ กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่ องของการระดมทุนใน
ตลาดตราสารหนี ้ วงเงินรวม 4 แสนล้ านบาท หลักๆใจความดังรูป คือ

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ ายวิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์วงเงินหุ้นกู้เอกชนที่มอี ยูในระบบทังหมดที
้
จ่ ะหมดอายุในปี ยี ้มีทงสิ
ั ้ ้น 4.39 แสน
ล้ านบาท แบ่งเป็ นระดับ Invesment Grade 3.7 แสนล้ านบาท ซึง่ วงเงินจากกองทุน BSF ครอบคลุมในส่วน
นี ้ ขณะที่ห้ นุ กู้ระดับ Non Investment Grade มีวงเงิน 7.0 หมื่นล้ านบาท อาจจะกลับไประดมเงินผ่าน
ธนาคารพาณิชย์แทน
ั สว่ น
Type
วงเงิน
สด
Investment Grade
370,260
84%
Non Investment Grade
69,623
16%
Total
439,883
100%

ทีม่ า ThaiBMA ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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ประเด็นดังกล่าวถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ Sentiment ที่ดีเล็กๆ ต่อกล่มธ.พ. หลังจากไม่มีปัจจัยอะไรมา
สนับสนุนเป็ นเวลานาน เนื่องจากช่วยทําให้ ความเสี่ยงทางด้ าน Credit Risk ลดลง และยังมีโอกาสได้ Loan
Growth เพิ่มขึ ้น โดยฝ่ ายวิจัยเลือก KBANk เป็ น Top Pick จากใน 3 หุ้น ธ.พ. ทีแ่ นะนําซือ้ (BBL, KKP,
KBANK)

กลยุทธ์การลงทุนเดือน พ.ค.63 (Monthly Invest+)
ผลกระทบ COVID-19 ส่งผ่านไปถึงภาคเศรษฐกิจต่างๆอย่างชัดเจน ส่งผลให้ IMF มีการลดคาดการณ์
แนวโน้ มเศรษฐกิจโลก (World GDP) ปี 2563 พลิกกลับมาติดลบ 3%yoy ส่วนในประเทศ แม้ สถานการณ์
COVID-19 ดีขึ ้น แต่ พ.ร.ก. ฉุกเฉินยังอยู่ โดยมีการผ่อนคลายข้ อจํากัด เพือ่ ให้ บางธุรกิจเริ่ มทยอยกลับมา
ดําเนินการได้
แนวโน้ ม Fund Flow เดือน พ.ค. ซึง่ ปกติตลาดหุ้นมักเผชิญกับเหตุการณ์ Sell in May เสมอ ขณะทีแ่ รงซื ้อ
จากสถาบันเริ่ มแผ่วลงในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน SSFX อาจไม่ช่วยหนุนตลาดอย่าง
ที่นกั ลงทุนคาดหวังมากนัก เนื่องจากมียอดซื ้อสะสม ณ 24 เม.ย. 2563 น้ อย ซึง่ ไม่ถึง 1 พันล้ านบาท
ส่วนภาพรวมตลาดหุ้นไทย ยังมีความเสี่ยงจากกําไรบริ ษัทจดทะเบียนงวด 1Q63 หดตัวแรง บวกกับความ
คาดหวังการกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถูกสะท้ อนในตลาดหุ้นไปในระดับหนึง่ แล้ ว บวกกับ
Valuation ทางพื ้นฐาน เริ่ มตึงตัว ซึง่ กําหนดบนคาดการณ์ EPS ของตลาดปี 2563 ที 72.62 บาท/หุ้น (ตํ่า
กว่า Consensus ที่ 75 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
ทางพื ้นฐานแล้ ว
ดังนันกลยุ
้
ทธ์การลงทุนในเดือน พ.ค. 2563 แนะจัดพอร์ ตเตรี ยมรับความผันผวนของตลาด โดยเน้ นเลือก
ลงทุนในหุ้นที่ผนั ผวนตํ่า ปั นผลสูง อย่าง RATCH KBANK และ DCC หุ้นที่ผลประกอบการโดดเด่นต่อจาก
นี ้ STA, IVL, COM7 ขณะเดียวกับแนะนําหลีกเลี่ยงหุ้น Over Value อย่าง ERW และ DELTA
6 หุ้นเด่ นประจําเดือน พ.ค. 2563 (Invest+)
Company Sector Mkt.Cap

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(29/04/2020)

Recommend "BUY"
DCC

CONMAT

11.28

1.56

2.28

46.4%

11.08

KBANK

BANK

201.03

84.00

120.00

42.9%

7.74

7.22
4.76

IVL

PETRO

154.40

27.50

37.00

34.5%

15.60

3.64

RATCH

ENERG

96.79

66.75

75.00

12.4%

16.03

3.60

COM7

COMM

25.32

21.10

23.50

11.4%

30.47

2.59

STA

AGRI

19.66

12.80

14.00

9.4%

24.19

1.24

Recommend "SELL"
DELTA

ETRON

56.13

45.00

30.00

-33.3%

25.52

2.89

ERW

TOURISM

7.65

3.04

2.00

-34.2%

NM

0.00

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS, ข้อมูลสิ้ นสุด ณ วันที ่ 29 เม.ย.63

นักลงทุนสามารถเข้ าไปติดตามอ่ านบทวิเคราะห์ ดังกล่ าวได้ ทาง App. ASP Smart, Telegram (Asia
Plus Group) เพื่อช่ วยเป็ นไกด์ ไลน์ ในการลงทุนในเดือน พ.ค. 63 และสามารถรั บชมผ่ าน ผ่ าน
Facebook Asia Plus Group วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 09.15 น. ซึง่ หวังว่ านักลงทุนจะได้
ผลตอบแทนทีด่ ตี ามสมควร
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