Market Talk
Investment Strategy
Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ความคาดหวังเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยกลับมาอีกครั้ง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญส่งสัญญาณลบ
มากกว่าที่คาด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อติดลบ สภาพดังกล่าวน่าจะตีความเป็นบวกต่อ SET Index กลยุทธ์
การลงทุนวันนี้ แนะนําให้ปรับพอร์ตโดย Cut Loss หุ้น RS ออก และนําเงินเข้าลงทุนเพิ่มใน BCP และ PTT
หุ้น Top Picks เลือก BCP (FV@B 22), DCC (FV@B 2.28) และ STA (FV@B 14) นอกจากนี้ยัง
สามารถทํา Pair Trade ได้ 2 คู่ คื่อ BTSGIF-BTS และ BCP-BCPG
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงตามตลาดหุ้นทัว่ โลก หลังขาดปั จจัยหนุนใหม่ๆนอกเหนือจากจํานวนผู้
ติดเชื ้อในประเทศที่เพิ่มขึ ้นเพียง 3 ราย อีกทังเริ
้ ่ มเข้ าสูช่ ่วงประกาศงบไตรมาส 1Q63 จึงทําให้ ตลาดหุ้นผัน
ผวนเป็ นพิเศษและปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1257.98 จุด ลดลง 20.65 จุด หรื อ -1.62% มูลค่าการซื ้อขาย
5.62 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ทีก่ ดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(-2.14%) PTTEP(-1.79%)
RATCH(-1.15%) GULF(-1.29%) กลุม่ ธ.พ.เช่น BBL(-4.23%) KBANK(-3.76%) SCB(-1.49%) และกลุม่
อสังหาฯ อาทิ AWC(-0.96%) CPN(-5.21%) LH(-10.27%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT(-1.65%)
BDMS(-3.40%) และ BJC(-5.26%) เป็ นต้ น
ผลกระทบจาก Covid-19 ต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่ทําให้ อัตราการว่างงานสูงขึ ้น โดยสหรัฐฯคาดว่าจะขึ ้นไป
สูงกว่า 16% มากว่าระดับที่เกิดขึ ้นในช่วงวิกฤติการเงินรอบทีผ่ ่านมา และยังมีผลทําให้ อตั ราเงินเฟ้อใน
หลายประเทศติดลบสุม่ เสีย่ งต่อการเข้ าสูภ่ าวะเงินฝื ด สภาพแวดล้ อมดังกล่าวทําให้ เกิดความคาดหวังว่า
ทิศทางอัตราดอกเบี ้ยน่าจะปรับเข้ าสูข่ าลงได้ อีกครัง้ หนึง่ ในช่วง 2H63 แม้ วา่ ปั จจุบนั หลายประเทศจะมี
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายวิ่งเข้ าใกล้ 0% แล้ วก็ตาม สําหรับในส่วนของประเทศไทย เดิมเราคาดหมายว่าอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายน่าจะอยู่ในระดับทรงตัวบริ เวณ 0.75% แต่เมือ่ ทิศทางอัตราดอกเบี ้ยโลกถูกคาดหมายว่า
จะปรับตัวลดลงขณะที่อตั ราเงินเฟ้อก็อยู่ในแดนลบโดยเดือน เม.ย.63 ติดลบ 2.99% ทําให้ มีความเป็ นไปได้
ที่จะเห็นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายปรับลดลง แต่น่าจะเป็ นการปรับลดลงในช่วง 2H63 หลังจากผ่านช่วงระดม
เงินทุนตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบาทไปแล้ ว สําหรับผลกระทบต่อ SET Index หากมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ย หากคงระดับ Market Earning Yield Gap เป้าหมายไว้ ที่ 5% ตามเดิม ก็จะทําให้ PER เป้าหมาย
ปรับสูงขึ ้น 0.7-0.8 เท่า ส่งผลทําให้ เป้าหมาย SET Index ปรับเพิ่มขึ ้นจากเดิม 1264 จุด อีก 50 – 58 จุด
สําหรับประเด็นทีอ่ ยู่ในความสนใจของตลาดฯ วันนี ้ น่าจะเป็ นเรื่องแนวทางในการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาด Covid-19 ซึง่ มีความเป็ นได้ ที่จะเห็นการกลับมาเปิ ดให้ บริ การของกิจการขนาดใหญ่
อย่างศูนย์การค้ า ในช่วงกลางเดือน พ.ค.63 แม้ จะยังไม่สามารถทําไห้ บรรยากาศ และ ปริ มาณธุรกิจ
กลับมาที่เดิมได้ แต่ก็เชื่อว่าจะสร้ าง Sentimetn เชิงบวกให้ กบั ตลาดฯ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมดังกล่าวน่าจะ
ทําให้ SET Index วันนี ้ ดีดตัวกลับขึ ้นไปได้ สําหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ แนะนําให้ ปรับพอร์ ต โดย Cut
Loss หุ้น RS ออก และ ให้ นําเงินเข้ าลงทุนเพิ่มใน BCP และ PTT อย่างละเท่าๆ กัน ส่วนหุ้น Top Picks
วันนี ้เลือก 3 บริ ษัทเดิมคือ BCP, DCC และ STA นอกจากนี ้ฝ่ ายวิจยั ยังได้ แนะนําให้ ใช้ กลยุทธ์ Pair Trade
ในหุ้น 2 ชุด คือ 1) Long หุ้น BTSGIF พร้ อมๆ กับ Short (ยืมหุ้นมาขาย) BTS แลชุดที่ 2) Long หุ้น BCP
และ Short BCPG ไปพร้ อมๆ กัน

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,257.98
-20.65
56,253
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นักลงทุนต่างชาติ
-2,045.24
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-127.53
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-4,323.62
นักลงทุนรายย่อย
6,496.39
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อัตราการว่างงานทั่วโลกปรับสูงขึ้นก้าวกระโดด อุปสรรคการฟื้นตัวเศรษฐกิจ
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ยอดส่งออก(x) จีน เดือน เม.ย พลิกกลับมาขยายตัว 3.5% ตลาดคาด -15.7% ขณะที่ยอดนําเข้ าหดตัว
14.2% โดย สาเหตุที่สง่ ออกจีนเดือน เม.ย. ขยายตัวเป็ นผลจาก 1.)ส่งออกไปตลาดอาเซียนเพิ่มขึ ้น แต่
ตลาดยุโรป และสหรัฐ ยังหดตัว 2.) เดือน เม.ย. จีน พึง่ เริ่ มเปิ ดเมืองทําให้ ภาคการผลิตเริ่ มฟื น้
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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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โดยรวม ASPS คาดเป็ น sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุ้นระยะสัน้ แต่ในระยะยาวเชื่อว่าภาคการค้ า
ระหว่างประเทศจีนจะยังได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว
ฝั่ งสหรัฐ วานนี ้รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) สัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ ้น
้
นอยู่ที่
อีก 3.17 ล้ านรายเป็ นการเพิ่มขึ ้นติกต่อกัน 7 สัปดาห์ ทําให้ ผ้ ขู อรับสวัสดิการว่างงานทังหมดรวมกั
33.48 ล้ านราย และวันนี ้ตลาดให้ นํ ้าหนักการรายงานการจ้ างงานอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls)
เดือน เม.ย. 2563 คาดลดลง 22 ล้ านราย และจะหนุนอัตราการว่างงานเดือน เม.ย. คาดเพิ่มขึ ้นเป็ น 16%
(สูงสุดในประวัติศาสตร์ ) จากเดือน มี.ค. ที่ระดับ 4.4%
จํานวนผู้ขอรั บสวัสดิการว่ างงานในสหรัฐ

ทีม่ า: Bloomberg

กระแสดอกเบี้ยขาลง และดอกเบี้ยติดลบ กลับมาอีกครั้งใน 2H63 ดีต่อตลาดหุ้น
แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยทัว่ โลกยังมีทิศทางขาลง ผลกระทบจาก COVID-19 และบางประเทศมีการใช้ อตั รา
ดอกเบี ้ยติดลบ อาทิ ญี่ปนุ่ อัตราดอกเบี ้ยนโยบายติดลบ 0.1% และล่าสุด ในสหรัฐ Consensus คาด
โอกาสความน่าจะเป็ นที่ธนาคารกลางสหรัฐ(Fed)
มีโอกาสที่ปรับมาใช้ อตั ราดอกเบี ้ยติดลบครัง้ แรกใน
ประวัติศาสตร์ (Negative interest rate) สะท้ อนจาก Probability ใน Bloomberg คาดอยู่ที่ 100% จะ
เกิดขึ ้นใน เดือน ม.ค. 2564 (ดังรูป)

ทีม่ า : Bloomberg

ขณะที่ไทย ASPS ประเมินว่าแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยไทยมีโอกาสจะปรับลงอีก 1 ครัง้ ราว 0.25% แต่คาด
จะเกิดขึ ้นในช่วง 2H63 ล่าสุด อยูท่ ี่ 0.75% (ระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ และปี นี ้ กนง.ปรับลดดอกเบี ้ยฯ
ลงไปแล้ ว 2 ครัง้ ๆ ละ 0.25%) จากเดิมคาดการปรับลดดอกเบี ้ยมีโอกาสยาก โดยมีตผุ ลสนับสนุนความ
เชื่อการปรับลดดอกเบี ้ยดังนี ้
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 เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดจะพลิกกลับมาหดตัว ASPS คาด GDP 1Q63 จะพลิกกลับมา
ติดลบ สภาพัฒน์ ฯจะรายงาน วันที่ 18 พ.ค.2563 และมีมมุ มองงวด 2Q63 คาดจะเป็ นงวด
ที่ GDP จะติดลบมากที่สดุ และน่าจะเป็ น Bottom ของปี และคาดจะกลับค่อยๆ ดีขึ ้นในงวดไตร
มาส 3 เป็ นต้ นไป
Real GDP (ล ้านบาท)
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ทีม่ า : สภาพัฒน์, ธปท., ASPS

 ไทยมีโอกาสเกิดภาวะเงินฝื ด(Deflation) ดังที่นําเสนอใน Market talk เมื่อวานนี ้
 อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง(Net Interest Rate) ซึง่ คํานวณจากอัตราดอกเบี ้ยลบอัตราเงินเฟ้อ คือ
หากกว้ างขึ ้น หรื อเป็ น + ทําให้ ยงั มีช่องว่างสําหรับลดดอกเบี ้ยได้ อีก

ทีม่ า: Bloomberg, หมายเหตุ อัตราเงิ นเฟ้ อปัจจุบนั ของญี ่ปนุ่ , สหรัฐ, อังกฤษ, มาเลเซี ย และอิ นเดีย เป็ นข้อมูลเดือน มี.ค. 63

ดอกเบีย้ ฯที่ลดลงมีผลต่ อตลาดหุ้น คือ ดอกเบี ้ยฯลดลงทุกๆ 0.25% จะส่งผลให้ ตลาดหุ้นซื ้อขายบน PE
ที่สงู ขึ ้น 0.79 เท่า การเปิ ด Upside ของดัชนี SET index ราว 57 จุด (ดังตาราง)
ตารางเปรี ยบเทียบ Target SET Index ณ Bond Yield ระดับต่ างๆ
Addition New Target
Bond Yield 1 ปี Earning Yield SET PER
Chg PER
Target SET SET Index
ลด 0.00%

5.75%

17.4

-

-

1264

ลด 0.25%

5.50%

18.2

0.79

57

1321

ลด 0.50%

5.25%

19.0

1.66

120

1384

ลด 0.75%

5.00%

20.0

2.61

189

1453

*Bond Yield 1 ปี อยู่ที่ 0.75%
* กําหนดให ้ Market Earning Yield Gap เท่ากับ 5%

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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Pairs Trade หนึ่งในกลยุทธ์หลบความผันผวนของตลาด
เข้ าสูช่ ่วงเดือน พ.ค. ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนมากขึ ้น จนทําให้ ห้ นุ หลายๆบริ ษัท ที่มีความเกี่ยวข้ องกัน
ทางธุรกิจ เช่น เป็ นหุ้นแม่-หุ้นลูกกัน หรื ออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปกติราคาหุ้นมักจะมีแนวโน้ ม
เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันเสมอ (มีคา่ Correlation สูง) แต่เมื่อราคาหุ้นเริ่ มวิ่งสวนทางกัน นักลงทุน
สามารถนํากลยุทธ์ Pairs Trade มาใช้ ลงทุนได้ โดยการซื ้อหุ้นที่คาดว่าจะ Outperform กว่า ในระยะสัน้
พร้ อมกับขายช็อต (Short Sale) หุ้นที่คาดว่าจะ Underperform กว่า ด้ วยมูลค่าที่เท่ากัน เพือ่ รอจังหวะปิ ด
สถานะทํากําไรด้ วยสถานะตรงข้ าม เมื่อราคาหุ้นเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน
ยามตลาดหุ้นผันผวนเช่ นนี้ ฝ่ ายวิจัยฯ ทําการคัดกรองหาคู่ห้ นุ ทีน่ ่ าทํา Pairs Trade ได้ 2 คู่ คือ
คู่ท่ ี 1 แนะนํา ซือ้ (Long) BCP พร้ อมกับขายชอร์ ต (Short Sell) BCPG หุ้นทัง้ 2 ตัวมีคา่ สหสัมพันธ์
(Correlation) ในช่วงที่ผ่านมา สูงถึง 80% แต่ปัจจุบนั ราคาหุ้น BCPG ปรับตัวขึ ้นมาแรงกว่า 22% ในช่วง 1
เดือนที่ผ่านมา ซึง่ น่าจะกลับมา Underperform เมื่อเทียบกับหุ้นแม่ อย่าง BCP (ถือหุ้น BCPG อยู่ 70%) ที่
ราคาปรับตัวขึ ้นเพียง 6% เท่านัน้ ในช่วงเวลาเดียวกัน (ยัง Laggard ราคาหุ้นลูกอยูม่ าก) นอกจากนี ้จาก
สถิติการทํา Back Test ระหว่าง (Long) หุ้น BCP พร้ อมกับ (Short) หุ้น BCPG ย้ อนหลัง 1 ปี พบว่า มีการ
ทํา Pairs Trade ทังหมด
้
5 ครัง้ โดยให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกถึง 4 ครัง้ และมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 4.8%
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คู่ท่ ี 2 แนะนํา แนะนํา ซือ้ (Long) BTSGIF พร้ อมกับขายชอร์ ต (Short Sell) BTS หุ้นทัง้ 2 ตัวมีคา่
สหสัมพันธ์ (Correlation) ช่วงที่ผ่านมาสูงถึง 75% แต่ปัจจุบนั ราคาหุ้น BTS ปรับตัวขึ ้นมาแรงถึง 32%
ในช่วง 1 เดือนทีผ่ ่านมา ซึง่ น่าจะกลับมา Underperform เมื่อเทียบกับหุ้น BTSGIF ที่ราคาปรับตัวขึ ้นเพียง
8.4% เท่านัน้ ขณะที่ BTSGIF มีรายได้ มาจากค่าโดยสารรถไฟฟ้าเป็ นหลัก ทําให้ ได้ รับปั จจัยบวกจากการ
เริ่ มกลับมาเปิ ดเมืองมากกว่า BTS (ถือ BTSGIF สัดส่วน 33.33%) นอกจากนี ้จากสถิตกิ ารทํา Back Test
ระหว่าง (Long) หุ้น BTSGIF พร้ อมกับ (Short) หุ้น BTS ย้ อนหลัง 1 ปี พบว่า มีการทํา Pairs Trade ทังหมด
้
6 ครัง้ โดยให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกถึง 4 ครัง้ สามารถคาดหวังผลตอบแทนได้ ราว 7%
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เชื่อว่ากลยุทธ์ดงั กล่าวน่าจะช่วยลดความเสี่ยงพร้ อมกับสร้ างโอกาสในการทํากําไรได้ ดีในยามที่ตลาดผัน
ผวน อย่างไรก็ตามหากราคาหุ้นทัง้ 2 เคลือ่ นไหวผิดทางเกินกว่า 5% แนะนําให้ ตดั ขาดทุนออกไปก่อน โดย
รายละเอียดอืน่ ๆ สามารถติดตามอ่ านได้ ในบทวิเคราะห์ Quantitative วันที่ 7 พ.ค. 2563 ทีผ่ ่ านมา

ปรับปรุง Model พอร์ตจําลองให้ดียิ่งขึ้น
วันนี ้ขออนุญาติปรับพอร์ ต โดยการ Cut loss RS 10% แล้ วลงทุนเพิ่มใน BCP และ PTT อย่างละ 5% ซึง่ ใน
Model พอร์ ตจําลองจะมีเพิ่มอีก 1 เงื่อนไข คือ กําหนดจุด Cut loss หรื อ Stop Profit ขึ ้น โดยถ้ าราคาหุ้นตัว
ใดตัวหนึง่ ในพอร์ ตจําลองปรับตัวลงมาถึงจุดดังกล่าว ให้ ถือว่า Cut Loss หรื อ Stop Profit ทันทีไม่วา่ จะ
กําไรหรื อขาดทุนก็ตาม ซึง่ หมายความว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีความน่าสนใจน้ อยลงและมีความเสี่ยงมาก
ขึ ้นตามลําดับ โดยให้ นกั ลงทุนเก็บเงินสดไว้ แล้ วลงทุนต่อในวันที่ฝ่ายวิจยั ฯมีคําแนะนําหลักทรัพย์อื่นๆ
เพิ่มเติม ดูตัวอย่ างได้ ทหี่ น้ าท้ ายสุดของ Market Talk ทุกวันหลังจากนี้ ส่ วน Top picks วันนี้เลือก
BCP(FV @ 22.00) DCC(FV @ 2.28) และ STA(FV @ 14.00)

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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