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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตัวเลขเศรษฐกิจสะท้อนผลกระทบจากการระบาด Covid-19 ต่อเนี่อง โดยล่าสุดตัวเลข CCI เม.ย.63
ลดลงเป็นเดือนที่ 14 มาอยู่ที่ระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.7 จุด สถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว
เป็นตัวเร่งรัฐต้องขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงการคลายมาตรการ Lockdown คาด
SET Index ผันผวนในกรอบ 1250-1280 จุด Top Picks เลือก BCP (FV@B 22) และ STA (FV@B
14) พร้อมทํา Pair Trade ได้ 2 คู่ คือ BTSGIF-BTS และ BCP-BCPG
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตามตลาดหุ้นในภูมิภาค จากที่จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ของ
ไทยเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลงตังแต่
้ ช่วงปลาย เม.ย.จนนําไปสูก่ ารผ่อนคลายมาตรการในเฟส 2 ที่คาดว่าจะ
อยู่ในช่วง 17 พ.ค. 63 จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1266.02 จุด เพิม่ ขึ ้น 8.04 จุด หรื อ
+0.64% มูลค่าการซื ้อขาย 4.40 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่
PTT(+2.92%) PTTEP(+0.61%) RATCH(+2.71%) TOP(+6.13%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น CPALL(+2.86%)
CRC(+0.69%) BJC(+2.08%) และกลุม่ ปิ โตรเคมีอาทิ IVL(+1.87%) PTTGC(+4.05%) รวมถึงหุ้นขนาด
ใหญ่อย่างเช่น SCC(+1.20%) KTC(+3.85%) และ VGI(+5.66%) เป็ นต้ น
ปั จจัยแวดล้ อมทางพื ้นฐานส่วนใหญ่เป็ นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจทีป่ ระกาศออกมา ซึง่ เริ่ มสะท้ อนให้ เห็น
ภาพผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของ Covid-19 โดยปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ประกาศ
ตัวเลขอัตรการว่างงานอยู่ที่ 20.5 ล้ านคน คิดเป็ น 14.7% แม้ จะตํ่ากว่าที่คาด แต่เป็ นตัวเลขอัตรการ
ว่างงานที่สงู สุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่ในประเทศปั ญหาดังกล่าวก็รุนแรง ประเมินจากจํานวนผู้ของรับ
เงินเยียวยาอันเนื่องมาจากผลกระทบ Covid-19 ที่สงู กว่า 13 ล้ านคน (ยังไม่รวมที่ยื่นของรับเงินสวัสดิการ
ว่างงานผ่านประกันสังคมฯ) สถานการณ์ดงั กล่าวได้ ถกู สะท้ อนผ่านตัวเลขเศรษฐกิจอีกตัวหนึง่ คือ ดัชนี
ความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือน เม.ย.2563 ที่ยงั คงลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 14 และถือเป็ นระดับตํ่าสุดเป็ น
ประวัติการณ์ที่ 42.7 จุด เชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวจะเป็ นแรงผลักดันให้ รัฐบาลต้ องขับเคลือ่ นมาตรการ
ฟื น้ ฟูออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จเป็ นทางด้ านการเงิน การคลัง ซึง่ ต้ องเร่งดําเนินการเพื่อให้ เม็ดเงินตาม
พ.ร.ก. 3 ฉบับทีใ่ ช้ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ ออกมาสูร่ ะบบเศรษฐกิจเร็วที่สดุ ในอีกทางหนึง่ จะเป็ นแรงกดดันให้
รัฐบาลต้ อง ผ่อนคลายมาตาการ Lockdown แม้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จะยังมีความ
เสี่ยงอยู่ก็ตาม ทังนี
้ ้ จุดสนใจสําคํญประการหนึง่ ของการผ่อนคลายมาตการ Lockdown คือการอนุญาติให้
ศูนย์การค้ ากลับมาเปิ ดบริ การอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ จากการประเมินจากสถานการณ์แวดล้ อมแล้ ว ฝ่ ายวิจยั เห็น
ว่ามีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างสูง แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่ายังไม่สามารถช่วยให้ ผลประกอบการงวด 2Q63
กลับมามีกําไรได้ เนื่องจากมีช่วงเวลาเปิ ดดําเนินการเพียง 1 เดือน เศษ ขณะที่การสร้ างรายได้ ทงค่
ั ้ าเช่า
พื ้นที่ และยอดขายก็ยงั ตํ่ากว่าภาวะปกติมาก ซึง่ น่าจะมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับอีกหลายธุรกิจ สําหรับ
ภาพรวมของ SET Index ประเมินว่าน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบแคบโดยกรอบบนไม่เกิน 1280 จุด และกรอบ
ล่างบริ เวณ 1250 จุด กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ไม่มีการปรับพอร์ ตการลงทุน เลือก STA และ BCP เป็ น Top
Pick พร้ อมกันนี ้ ยังคงแนะนํา Pair Trade 2 ชุดเดิมคือ 1) Long หุ้น BTSGIF พร้ อมๆ กับ Short (ยืมหุ้นมา
ขาย) BTS และชุดที่ 2) Long หุ้น BCP และ Short BCPG ไปพร้ อมๆ กัน
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เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
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1,191.48
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ผลกระทบจาก Covid-19 สะท้อนผ่านตัวเลขเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น หนุนธนาคารกลางเอเซียลดดอกเบี้ย
ผลกระทบของไวรัส COVID-19 สะท้ อนผ่านดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
สหรัฐฯ รายงานยอดการจ้ างงานอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน เม.ย. 2563 ลดลง 20.5 ล้ านราย
ส่งผลให้ อัตราการว่างงานในเดือนเดียวกันพุง่ ขึ ้นเป็ น 14.7% (สูงสุดในประวัติศาสตร์ ) จากเดือน มี.ค. ที่
ระดับ 4.4% โดยรวมถือว่าน้ อยกว่าที่ตลาดคาดเล้ กน้ อย ทําให้ ตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้ ตอบรับในเชิงลบ
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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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อัตราการว่ างงาน และการจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ

ทีม่ า: Bloomberg

อย่างไรก็ตามดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจทีม่ ีแนวโน้ มชะลอตัวข้ างต้ น ทําให้ ธนาคารกลางต่างๆจําเป็ นใช้ นโยบาย
การเงินผ่อนคลาย คือ มีโอกาสลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก โดยเฉพาะประเทศที่ยงั มีอตั ราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริ งเป็ น + (Net Interest Rate) ซึง่ คํานวณจากอัตราดอกเบี ้ยลบอัตราเงินเฟ้อ พบว่า
ฝั่ งประเทศพัฒนาแล้ ว ส่วนใหญ่มี Net Interest Rate ติดลบ และเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของ
หลายประเทศอยูใ่ นระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์แล้ ว เช่น สหรัฐ, อังกฤษ ฯล เป็ นต้ น ASPS จึงประเมินว่า
โอกาสที่ประเทศพัฒนาแล้ วจะลดดอกเบี ้ยลงอีกจะมีไม่มาก
ฝั่ งประเทศกําลังพัฒนา โดยส่ วนใหญ่ มี Net Interest Rate กว้ างมาก หรื อเป็ น + มาก บ่งชี ้ได้ วา่ มี
ช่องว่างในการการลดดอกเบี ้ย คาดว่ายังมีโอกาสลดได้ อีกหากจําเป็ น ขณะที่ไทย ASPS คาดในช่วงที่เหลือ
ของปี นี ้ มีโอกาสที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยฯ ลงจากปั จจุบนั 0.75% ลงอีก 1 ครัง้ ราว 0.25%
ประเมินการลดอัตราดอกเบี ้ยฯ ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น เนื่องจากตลาดหุ้นจะสามารถซื ้อขายบนค่า P/E ที่
สูงขึ ้นได้ กล่าวคือ อัตราดอกเบี ้ยฯ ที่ลดลงทุกๆ 0.25% จะส่งผลให้ ตลาดหุ้นซื ้อขายบน P/E ที่สงู ขึ ้นราว 0.79
เท่า ซึง่ จะช่วยเปิ ด Upside ของดัชนี SET Index ราว 57 จุด
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริง (Real Interest Rate) ของแต่ ละประเทศ

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

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยทําจุดต่ําสุด หนุนรัฐผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เฟส 2 เพิ่ม
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค(CCI) เดือน เม.ย. 2563 ปรับลดลงติดต่อกัน 15 เดือนอยู่ที่ 47.2 จุด ระดับตํ่าสุด
เป็ นประวัติการณ์ตงแต่
ั ้ ทําการสํารวจ หลักๆ ผลจากการปิ ดสถานทีท่ ํางานและร้ านค้ าต่างๆ จาก COVID19, ปั ญหาภัยแล้ ง ฯลฯ

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
ดัชนี CCI ที่ลดลงดังกล่าว บ่งชี ้ว่าภาคการบริ โภคเศรษฐกิจชะลอตัว เชื่อว่าจะเร่งให้ รับจําเป็ นต้ องผ่อน
คลายมาตรการปิ ดเมือง (Reopen) มากขึ ้น หลังจากจํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ เพิ่มขึ ้นในระดัยตํ่า 5 รายติดต่
กัน โดยสัปดาห์นี ้ให้ นํ ้าหนัก Timeline การผ่อนปรนธุรกิจเฟส 2 มีรายละเอียดดังนี ้
11-13 พ.ค. รับฟั งความเห็นภาคธุรกิจ และซักซ้ อมทําความเข้ าใจ
14-15 พ.ค. หากลุม่ ตัวอย่างเป็ นพื ้นที่ทดลองเปิ ด เช่น ห้ างสรรพสินค้ าจะหามา 1 พื ้นทีใ่ นการทดลองเปิ ด
16 พ.ค. ทดลองเปิ ดห้ าง แล้ วประเมินผล หากประเมินผ่าน
17 พ.ค. เริ่ มผ่อนปรนเฟส 2 (เงื่อนไขไม่มีผ้ ตู ิดเชื ้อระลอก 2)
ตลาดให้ นํ ้าหนักประเภทธุรกิจที่มโี อกาสจะกลับมาดําเนินได้ ในรอบที่ 2 คือ ฟิ ตเนส, ศูนย์ประชุม ฯลฯ ซึง่
เป็ นประเด็นต้ องติดตาม โดย ASPS คาดการผ่อนคลายดังกล่าว จะยังไม่ทําให้ กําไร ของบริ ทจดทะเบียน
ของหลายธุรกิจจะยังไม่ฟืน้ ตัวกลับมาปกติ
ศูนย์ การค้ า อาทิ CPN(FV@B66) ตามพ.ร.ก. ฉุกเฉิน ศูนย์การค้ าต้ องปิ ดต่อเนื่องในเดือน เม.ย. แม้ เปิ ด
บริ การได้ บางส่วน เช่น Supermarket, ร้ านอาหาร (Take-Away / Delivery), ร้ านขายยา และธนาคาร ฯลฯ
ซึง่ สัดส่วนราว 40% ของพื ้นที่เช่าเฉลี่ยฯ แต่เนื่องจากมีการให้ สว่ นลดค่าเช่าจํานวนมากสําหรับร้ านที่เปิ ด
และยกเว้ นค่าเช่าแก่ร้านค้ าที่ปิดอย่างไรก็ตาม แม้ จะมีความคาดหวัง จากการเปิ ดผ่อนคลายให้ ห้างกลับมา
ดําเนินนธุรกิจดังกล่าว คาดห้ างสรรพสินค้ าต้ องมีการให้ สว่ นลดค่าเช่าแก่ผ้ เู ช่าต่อเนื่อง แม้ รายได้ คา่ เช่า
บริ การฟื น้ ตัวขึ ้นใน 2H63 เทียบกับ 1H63 แต่ยงั ไม่กลับสูร่ ะดับปกติ
ขณะที่ห้ นุ กลุ่มค้ าปลีก ASPS ประเมินร้ านค้ าปลีกที่ต้องปิ ดสาขาช่วงก่อนหน้ า เริ่ มกลับมาเปิ ดสาขาได้
แล้ วราว 50% ของสาขาทังหมด
้
แต่สว่ นใหญ่ยงั เป็ นสาขาต่างจังหวัด และส่วนที่เหลือคาดจะกลับมาเปิ ดได้
ในวันที่ 17 พ.ค. 2563 การเข้ าลงทุนจึงเน้ นในกลุม่ ที่ได้ ประโยชน์กลับมาเปิ ดสาขาสูง COM7 (FV@B23.5)
และ DOHOME (FV@B7.9) เป็ น Top picks กลุม่ รองมาชอบ CPALL (FV@B80)

สัปดาห์สุดท้ายของการรายงานงบงวด 1Q63 อาจสร้างความผันผวนให้ตลาด ชอบ STA, BCP
หลังจากบริ ษัทจดทะเบียนมีการรายงานงบออกมาแล้ วทังสิ
้ ้น 78 บริษัท (คิดเป็ น 35.2% ของมูลค่าตลาด)
มีกําไรสุทธิรวมกันทังสิ
้ ้น 6.3 หมื่นล้ านบาท ลดลงถึง 37.6%QoQ และ 48.5%YoY ซึง่ หลักๆลดลงจากกลุม่
พลังงานและปิ โตรที่สว่ นใหญ่ขาดทุน เช่น TOP, IRPC, PTTGC ขาดทุน 1.3 หมื่นล้ านบาท 8.9 พันล้ านบาท
8.7 พันล้ านบาท ตามลําดับ
ส่วนสัปดาห์นี ้จะเป็ นการรายงานงบงวด 1Q63 ของบริ ษัทจดทะเบียนที่เหลือทังหมด
้
น่าจะสร้ างความผัน
ผวนให้ ตลาดพอสมควร โดยเฉพาะกลุม่ พลังงาน, ขนส่งทางอากาศ, ท่องเทีย่ ว และอสังหาฯ ที่น่าจะลดลง
ทัง้ QoQ และ YoY เป็ นต้ น และหลังจากรายงานงบเสร็จสิ ้นน่าจะเริ่ มเห็นการทยอยปรับลดประมาณการ
กําไรสุทธิปี 2563 ของแต่ละโบรกเกอร์ ลงอีกครัง้ หนึง่ ถือเป็ นอีกหนึง่ ความเสี่ยงของตลาด
ดังนั้นยามทีต่ ลาดยังมีความไม่ แน่ นอน กลยุทธ์ การลงทุนจําเป็ นต้ องพิถพ
ี ถิ ันในการลงทุน แนะนํา
หุ้นเด่ น คือ BCP และ STA มีรายละเอียดทีน่ ่ าสนใจดังนี้
BCP เป็ นหุ้น Laggard 3 ด้ าน ที่น่าสนใจลงทุน ด้ านแรก Laggard ราคานํ ้ามันดิบโลกที่ที่ฟืน้ ขึ ้นต่อเนื่อง
ในช่วงก่อนหน้ านี ้ ด้ านที่สอง ราคาหุ้น Laggard กลุม่ โรงกลัน่ อยู่มาก โดยในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาปรับตัว
เพิ่มขึ ้นเพียง 3.3% ขณะที่ห้ นุ ในกลุม่ โรงกลัน่ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นแรง เช่น SPRC เพิ่มขึ ้น 25%, TOP 18.5% เป็ น
ต้ น ด้ านที่สาม ราคาหุ้น BCP ยัง Laggard ราคาหุ้นลูกอยู่มาก ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น BCPG
ปรับตัวขึ ้นถึง 15.3% ซึง่ BCP ถือครอง BCPG อยูถ่ ึง 70.04%
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STA แนวโน้ มผลประกอบการเติบโตโดดเด่นนับตังแต่
้ งวด 1Q63 เป็ นต้ นไป จากความต้ องการใช้ ถงุ มือยาง
ที่เพิ่มขึ ้นและต่อเนื่อง พร้ อมกับได้ Sentiment บวกจากการเตรี ยมนําบริ ษัทลูก STGT เข้ าสูต่ ลาดในช่วง
3Q63 ถือเป็ นการระดมทุนช่วยขยายกิจการให้ ตอบรับกับความต้ องการใช้ ถงุ มือยางได้ ในเวลาที่เหมาะสม
รวมถึงกลยุทธ์ Pairs Trade น่ าจะช่ วยลดความเสีย่ งพร้ อมกับสร้ างโอกาสในการทํากําไรได้ ดใี น
ยามทีต่ ลาดผันผวน แนะนํา 2 คู่ คือ BTSGIF(Long)-BTS(Short Sell) และ BCP(Long)-BCPG(Short
Sell) ซึง่ ปั จจุบนั ราคาหุ้นทัง้ 2 คู่ ยังมีรูมให้ ใช้ กลยุทธ์ Pairs Trade ได้ ซึง่ คาดว่ามีโอกาส Outperform ตลาด
ได้ ดีในภาวะที่ผนั ผวนเช่นนี ้ อย่างไรก็ตามหากราคาหุ้นทัง้ 2 เคลือ่ นไหวผิดทางเกินกว่า 5% แนะนําให้ ตดั
ขาดทุนออกไปก่อน
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