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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประเมินว่า SET Index น่าจะผันผวนที่บริเวณ 1300 +/-20 จุดต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยแรงขับเคลื่อน
หลักยังเป็นการซื้อจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ แต่ก็น่าจะมีน้ําหนักเบาลงเมื่อเทียบกับในอดีต ส่วนใน
เชิงของ Valuation ปัจจุบันค่า PER วิ่งเข้าใกล้ 18 เท่า มุมเดียวที่จะทําให้ SET Index ปรับขึ้นไปต่อได้
คือต้องมองข้ามไปที่ EPS ปี 2564 วันนี้ปรับพอร์ตโดย ขายทํากําไร STA และย้ายเงินเข้า BCH หุ้น
Top Picks เลือก BCP (FV@B 22) และ BCH (FV@B 18.68)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวัน จากจํานวนผู้ติดเชื ้อในประเทศเพิ่มขึ ้นเพียง 6 รายทําให้ มี
ความเป็ นไปได้ สงู ที่รัฐบาลจะคลายล็อคดาวน์เฟส 2 มากขึ ้น ซึง่ คาดว่าจะเป็ นไปตามกําหนดการเดิมใน
วันที่ 17 พ.ค.63 จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1287.30 จุด เพิ่มขึ ้น 21.28 จุด หรื อ +1.68%
มูลค่าการซื ้อขาย 5.68 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(+0.71%)
GULF(+3.29%) GPSC(+6.25%) BGRIM(+5.81%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น CPALL(+2.78%)
HMPRO(+4.51%) BJC(+6.12%) และกลุม่ อาหารอาทิ CPF(+0.92%) CBG(+8.01%) MINT(+1.58%)
OSP(+3.07%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น BDMS(+2.59%) CPN(+3.83%) และ PTTGC(+5.19%)
เป็ นต้ น
ประเมินสถานะของตลาดหุ้นไทยใน 2 มุมมอง โดยในมุมมองที่ 1 เป็ นเรื่ องของแรงขับเคลื่อนตลาดที่มาจาก
Fund Flow พบว่าแรงซื ้อทีข่ บั เคลื่อนตลาดหุ้นไทยมาโดยตลอดในช่วงกว่า 5 ปี ที่ผ่านมา คือนักลงทุน
สถาบันในประเทศ (ขณะทีแ่ รงขายหลักมาจากนักลงทุนต่างชาติ) ทังนี
้ ้แรงซื ้อที่มาจากนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศต้ นทางหลักน่าจะเกิดจากสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินที่ต้องการวิ่งเข้ าหาผลตอบแทนที่
สูงขึ ้น หลังจากผลตอบแทนในตลาดพันธบัตร และตราสารหนี ้อยู่ในระดับตํ่า สําหรับแนวโน้ มจากนี ้เป็ นไป
ได้ ที่แรงซื ้อจากนักลงทุนสถาบันในประเทศอาจเบาลง หลังสภาพคล่องส่วนเกินบางส่วนถูกดูดออกมาเพื่อ
นําเข้ าสูภ่ าคเศรษฐกิจที่แท้ จริ ง (Real Sector) ผ่าน พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้ านล้ านบาท เพื่อใช้ เยียวยาภาค
ครัวเรื อนที่ได้ รับผลกระทบจาก Covid-19 อีกมุมมองหนึง่ เป็ นเรื่ องของ Valuation ซึง่ ตัวแปรสําคัญในเรื่ อง
นี ้ได้ แก่ ผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียน ที่ถกู คาดหมายว่าEPS Growth จะหดตัวลง 17% YoY ในปี 2563
มาอยู่ที่ 72.6 บาท/หุ้น แต่จากการติดตามการประกาศผลประกอบการ 1Q63 จนถึงปั จจุบนั พบว่ามีบริ ษัทฯ
ที่ประกาศออกมาแล้ ว 44% ของ Market Cap มีกําไรสุทธิลดลง 59% YoY และ 46% QoQ ทําให้ มีโอกาส
ที่จะเห็นการปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 ลงอีกครัง้ หนึง่ หลังการประกาศตัวเลข 1Q63 ครบ ซึง่ ก็
เท่ากับว่าที่ระดับ SET Index ปั จจุบนั มีคา่ PER อยูท่ ี่บริ เวณ 18 เท่า และหากมองข้ ามไปในปี 2564 ซึง่ ถูก
คาดหมายว่าจะเห็นการฟื น้ ตัวกลับของการทํากําไรบริ ษัทจดทะเบียน เบื ้องต้ นคาดฐานกําไรสุทธิรวท 8.45
แสนล้ านบาท คิดเป็ น 78.6 บาท/หุ้น ก็จะทําให้ คา่ PER ปี 2564 ลดลงมาอยู่ที่ราว 16.4 เท่า ดังนันใน
้
มุมมองนี ้หากคิดว่า SET Index จะปรับตัวขึ ้นไปได้ ตอ่ ก็ต้องมองข้ ามผลประกอบการที่คาดว่าจะหดตัวแรง
ในปี 2563 ไป แล้ วไปคาดหวังบนคาดการณ์ EPS ปี 2564 อย่างไรก็ตามในระยะสัน้ เชื่อว่า SET Index
น่าจะเคลื่อนไหวผันวผนบริ เวณ 1300 +/- 20 จุด ต่อไปอีกระยะหนึง่ กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ แนะนําให้ ขาย
ทํากําไรหุ้น STA หลังราคาหุ้น ปรับขึ ้นมาแตะ Fair Value และให้ นําเงินสลับเข้ าลงทุนใน BCH ซึง่ ยัง
Laggard ส่วนหุ้น Top Pick วันนี ้เลือก BCP และ BCH

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
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ซาอุฯ จะตัดลดการผลิตน้ํามันเพิ่มอีก 1 ล้านบาร์เรล ดีต่อ PTT
ราคานํ ้ามันดิบโลกคาดยังแกว่งตัว 30 เหรียญฯ และมีโอกาสปรับขึ ้นต่อ โดยมีปัจจัยหนุนจาก ฝั่ ง Demand
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กลับมาดําเนินธุรกิจ แม้ ในช่วงที่ผา่ นมาการ Lockdown ประเทศทัว่ โลก ทําให้ Demand นํ ้ามันดิบโลก
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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
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เดือน เม.ย.หายไป 30 ล้ านบาร์ เรล/วัน มาอยู่ราว 70 ล้ านบาร์ เรล/วัน เช่นเดียวกับฝั่ ง Supply หลังจากมติ
กลุม่ OPEC+ (หลักๆคือ ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย) เริ่ มปรับลดกําลังการผลิตลงถึง 9.7 ล้ านบาร์ เรล/วัน
ตามแผนตังแต่
้ วนั ที่ 1 พ.ค. และล่าสุด เมื่อวานนี ้ ซาอุดิอาระเบียจะเพิ่มการตัดลดการผลิตลงอีก 1 ล้ าน
บาร์ เรลมาอยู่ที่ 7.5 ล้ านบาร์ เรล/วัน ในเดือน (ดังรูป)
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ทีม่ า : Bloomberg

โดยรวม ASPS เชื่อว่ าราคานํ้ามันดิบโลกมีโอกาสปรับขึ ้นต่อจากปั จจัยหนุนดังกล่าวบวกต่อหุน้ พลังงาน
โดยแนะนําลงทุน PTTEP (FV@B100) และ PTT (FV@B42)
ส่ วนกลุ่มโรงกลั่นและปิ โตรเคมี ASPS คาด spread ของทังปิ
้ โตรเลียมและปิ โตรเคมีน่าจะผ่านจุดตํ่าสุด
ไปแล้ วในเดือน เม.ย. โดยคาด 1Q63 น่าจะเป็ นจุดตํ่าสุดของปี 2563 จากนี ้ไปน่าจะพลิกกลับมาเป็ นกําไร
ได้ ในทิศทางขาขึ ้นช่วงที่เหลือของปี ยังคงเลือก IVL (FV@B28)

ในประเทศ ติดตามผ่อนคลายกิจการเฟส 2 และจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในประเทศยังไม่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติม เชื่อว่าตลาดให้ นํ ้าหนัก 1.การพิจารณาผ่อนคลายในกิจการกลับมา
ดําเนินการได้ ในระยะที่ 2 โดยล่าสุดวานนี ้ ศูนย์บริ หารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิ ดเผยว่ากําลัง
พิจารณาประเภทของกิจการที่จะอนุญาตให้ กลับมาดําเนินงานได้ ในระยะที่ 2 เบื ้องต้ นคาดว่าจะมี (ดัง
ตาราง) อย่างไรก็ตามผลบวกต่อเศรษฐกิจ และกําไรของบริ ษัทจดทะเบียน ASPS เชื่อว่าจะยังไม่ฟืน้ ตัว
กลับมา ดังที่นําเสนอใน Market talk เมื่อวานนี ้
การผ่ อนคลายให้ กจิ การกลับมาดําเนินงานในแต่ ละระยะ

ทีม่ า: ASPS รวบรวม
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2. จํานวนผู้ตดิ เชือ้ COVID-19 รายใหม่ โดยปั จจุบนั เห็นสัญญาณที่ดีตอ่ วานนี ้ ผู้ติดเชื ้อใหม่ 6 ราย
ลดลงเทียบกับจํานวนผู้ติดเชื ้อใหม่ช่วงปลายเดือน เม.ย. 2563 ที่พบผู้ติดเชื ้อเฉลีย่ วันละ 16 ราย อย่างไรก้
ตามยังต้ องระวัง การกลับมาติดเชื ้อรอบที่ 2 อีกครัง้ ดังเช่น สิงคโปร และ เกาหลีใต้ จํานวนผู้ติดเชื ้อกลับมา
พุง่ ขึ ้นสุง และกดดันต่อตลาดหุ้นปรับฐานอีกครัง้
จํานวนผู้ตดิ เชือ้ ใหม่ และจํานวนผู้รักษาหายใหม่ ของไทย

ทีม่ า : Bloomberg

ตลาดหุ้นขาดแรงหนุนจากต่างชาติ ขณะที่แรงหนุนจากสถาบันปีนี้แผ่วลงอย่างเห็นได้ชัด
หากพิจาณา Fund Flow ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2558-2562) สังเกตได้ วา่ ต่างชาติขายสุทธิห้ นุ ไทยแล้ วกว่า
4.3 แสนล้ านบาท (ขายสุทธิ 4 ใน 5 ปี ) อย่างไรก็ตามสถาบันในประเทศซื ้อสุทธิกว่า 4.1 แสนล้ านบาท ซึง่
เป็ นเม็ดเงินทีข่ นาดใกล้ เคียงกันของ 2 นักลงทุนหลัก ช่วยพยุงให้ SET Index ปรับตัวขึ ้นกว่า 22.66% ดัง
ตารางด้ านล่าง
เปรี ยบเทียบเม็ดเงินลงทุนของแต่ นักลงทุนในช่ วง 5ปี ที่ผ่านมา

นักลงทุน

เม็ดเงินลงทุน (ล้า นบาท)
2558-2562
YTD

สถาบันในประเทศ

410,301

51,259

ต่างชาต ิ

-434,877

-172,626

บัญชี บล.

35,304

-3,592

รายย่อ ย

-10,727

124,960

SET Index

22.66%

-18.52%

ทีม่ า:ฝ่ ายวิ จยั ฯ ASPS

และหากพิจารณา Fund Flow ในปี 2563 นี ้ พบว่า ต่างชาติยงั คงขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเคย โดยขาย
สุทธิไปแล้ วกว่า 1.7 แสนล้ านบาท(ytd) ขณะที่สถาบันกลับซื ้อสุทธิเพียง 5.1 หมื่นล้ านบาทเท่านัน้ เหลือไม่
ถึง 1 ใน 3 ของแรงขายจากต่างชาติ และมีโอกาสชะลอการไหลเข้ าต่อ ด้ วยเหตุผล 2 อย่างหลักๆ ได้ แก่
1. สภาพคล่องส่วนเกินอาจถูกดึงออกไปช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจจริ ง (Real Sector) มากยิ่งขึ ้น
ภายหลัง พ.รก. กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินรวมกว่า 1.5 ล้ านล้ านบาท มีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะ
พ.ร.ก. กู้เงินเพือ่ ฟื น้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 1 ล้ านล้ านบาท (พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้ านล้ าน) และ
พ.ร.ก. ให้ อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกสินเชื่อดอกเบี ้ยตํ่า (Soft Loan) วงเงิน 5
แสนล้ านบาท ซึง่ พ.ร.ก. ข้ างต้ นจะเป็ นการจัดสรรเม็ดเงินเข้ าสูภ่ าคเศรษฐกิจจริ ง (Real Sector)
โดยตรง ซึง่ จะส่งผลให้ เม็ดเงินที่จะเข้ าสูภ่ าคการเงิน (Financial Sector) มีน้อยลง
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2. เม็ดเงินกองทุน LTF ที่หายไปกว่า 6-7 หมื่นล้ านบาทต่อปี แม้ มีกองทุน SSFX มาช่วยพยุงแต่ยงั
ไม่มากพอ สังเกตได้ จาก กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเงื่อนไขพิเศษ (SSFX)
ทังหมด
้
17 กองทุน ที่มีการอัพเดทข้ อมูลกับทางตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2563 พบว่า
ยังไม่ได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนเท่าที่ควร เนื่องจากมียอดซื ้อสะสมเพียง 1.36 พันล้ านบาท
เท่านัน้ เนื่องจากมีข้อจํากัด คือ ต้ องมีระยะเวลาการถือครองอย่างน้ อย 10 ปี นับจากวันที่ซื ้อ
นานกว่าเงื่อนไขกองทุน LTF พอสมควร และยังสามารถซื ้อได้ เฉพาะช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563
เท่านัน้ (ระยะเวลา 3 เดือน)
NAV ของแต่ ละกองทุน SSFX
Fund
K-SUPSTAR-SSFX
SCB70-SSFX
KFS100SSFX
UOBEQ-SSFX
SCBSET-SSFX
SCBEQ-SSFX
KT70/30S-SSFX
PHATRA SET50 ESG-SSFX
KTESGS-SSFX
T-ES-EQDSSFX
TEG-SSFX
MTF-SSFX
PRINCIPAL SET50SSF-SSFX
MTQ-SSFX
LHSMARTDSSF-SSFX
ONE-TCMSSF-SSFX
ASP-SME-SSFX

AMC
NAV (Baht)
KASIKORN
418,145,873
SCB
199,304,333
KRUNGSRI
193,329,195
UOB
105,727,605
SCB
101,426,829
SCB
87,981,836
KRUNG THAI
63,381,435
PHATRA
52,236,986
KRUNG THAI
41,474,274
THANACHART
29,406,736
TISCO
19,354,591
MFC
16,477,843
PRINCIPAL
15,978,132
MFC
7,976,012
LAND AND HOUSES
6,312,516
ONE
4,571,772
ASSET PLUS
2,005,298
Total NAV
1,365,091,266

ทีม่ า: SET,ฝ่ ายวิ จยั ASPS
ข้อมูลสิ้ นสุด 11 พ.ค.63

โดยสรุ ป หากพิจารณาทางด้ าน Fund Flow จะเห็นได้ ว่า ตลาดหุ้นไทยยังขาดแรงขับเคลื่อนสําคัญ
ทั้งจากนักลงทุนต่ างชาติ และนักลงทุนสถาบันฯทีแ่ ผ่ วลง ส่ งผลให้ SET Index มีโอกาสขึน้ ได้
ค่ อนข้ างจํากัดต่ อจากนี้

เป้าหมาย SET ปี 63 เริ่มตึง แต่เป้าหมายปีหน้า 1367 จุด ยังพอไหว
SET Index ฟื น้ ตัวขึ ้นต่อเนื่องจากจุดตํ่าสุดกลางเดือน มี.ค. 2563 มาแล้ วกว่า 318 จุด หรื อ 32.8% มาอยู่ที่
1287.30 จุด (มากกว่าเป้าหมายปี 2563 ที่ฝ่ายวิจยั ประเมินไว้ ) แสดงให้ เห็นถึงตลาดมองข้ ามช็อต และ
้ ายวิจยั จึงทําการ
คาดหวังไปถึงแนวโน้ มการเติบโตของกําไรบริ ษัทจดทะเบียนในปี หน้ าบ้ างแล้ ว ดังนันฝ่
อัพเดทสถานะ รวมถึงประเมินกําไรบริ ษัทจดทะเบียนล่าสุดว่า SET Index ณ ปั จจุบนั อยู่ในระดับที่
เหมาะสมหรื อไม่
เริ่ มจากอัพเดตกําไรบริ ษัทจดทะเบียนงวด 1Q63 มีการรายงานงบออกมาแล้ วทังสิ
้ ้น 111 บริ ษัท (คิดเป็ น
44% ของมูลค่าตลาด) มีกําไรสุทธิรวมกันทังสิ
้ ้น 6.3 หมื่นล้ านบาท ลดลงถึง 46.5%QoQ และ 58.9%YoY
(ฝ่ ายวิจยั ประเมินกําไรบริ ษัทจดทะเบียนในปี นี ้ลดลง 17%) เพราะฉะนันการที
้
่กําไรงวด 1Q63 ลดลงแรง
บวกกับมีแนวโน้ มลดลงอีกในงวด 2Q63 ทําให้ โอกาสในการปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 ของแต่
ละโบรกเกอร์ ลงอีก ถือเป็ นอีกหนึง่ ความเสี่ยงของตลาด
และหากประเมินสถานะของประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนล่าสุด พบว่า มีการทยอยปรับลด
ประมาณการลง จนล่าสุดกําไรปี 2563 ลดลง 6.2 หมื่นล้ านบาท เหลือ 7.19 แสนล้ านบาท (ลดลงจาก 7.81
แสนล้ านบาท) และกําไรปี 2564 ลดลงเหลือ 8.45 แสนล้ านบาท ส่งผลให้ EPS63F ลดลงจาก 72.62 บาท/
หุ้น เหลือ 66.82 บาท/หุ้น และ EPS63F เหลือ 78.56 บาท/หุ้น

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
แสดงให้ เห็นว่า SET Index ณ ปั จจุบนั ที่ 1287.30 จุด ถูกซื ้อขายกันบน Expected PER63 และ เท่ากับ
19.27 เท่า ถือเป็ นระดับที่แพง แต่หากประเมินจาก Expected PER64 เท่ากับ 16.4 เท่า ถือว่าเป็ นระดับที่
ไม่สงู มากนัก และเป็ นแรงทีช่ ่วยสร้ างความหวังให้ ตลาดยืนอยู่ได้
และหากประเมินเป้าหมาย SET Index จากข้ อมูลทีม่ ี ณ ปั จจุบนั ภายใต้ ระดับ PER 17.4 เท่า (ประเมินจาก
Market Earning Yield Cap ที่ระดับ 5%) จะได้ เป้าหมายดัชนีปี 2564 อยู่ที่ 1366 จุด
ดังนั้นยามที่ Valuation ตลาดเริ่มตึง และมีความเสี่ยงทีก่ าํ ไรจะถูกปรั บลดลงอีก และยังขาด Fund
Flow หนุน กลยุทธ์ การลงทุนจําเป็ นต้ องพิถพ
ี ถิ นั ในการลงทุน และแนะลงทุนในหุ้นที่ Laggard มี
โอกาสเป็ นเป้าหมายของ Fund Flow ในการ Rotation มาถึงในระยะถัดไป คือ BCP และ BCH มี
รายละเอียดทีน่ ่ าสนใจดังนี้
BCP เป็ นหุ้น Laggard กลุม่ และหุ้นลูก คือ ราคาหุ้น Laggard กลุม่ โรงกลัน่ อยู่มาก โดยในช่วง 1 เดือน ที่
ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ ้นเพียง 3.2% ขณะที่ห้ นุ ในกลุม่ โรงกลัน่ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นแรง เช่น SPRC เพิ่มขึ ้น 33.3%,
TOP 24.4% เป็ นต้ น ด้ านที่สาม ราคาหุ้น BCP ยัง Laggard ราคาหุ้นลูกอยู่มาก ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ราคาหุ้น BCPG ปรับตัวขึ ้นถึง 12.6% ซึง่ BCP ถือครอง BCPG อยูถ่ ึง 70.04%
BCH เป็ นหุ้นที่ Laggard ตลาดอยู่มาก เนื่องจากในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมา SET Index ปรับตัวขึ ้นกว่า 4.8%
และปรับตัวขึ ้นมาเกือบทุกกลุม่ ยกเว้ น ธ.พ. และโรงพยาบาล ทีล่ ดลง -4.08% 0.43% ตามลําดับ ขณะทีต่ อ่
จากนี ้น่าจะได้ แรงหนุนจากการเริ่ มกลับมาเปิ ดเมือง ทําให้ ผ้ ปู ่ วยเริ่ มไปโรงพยาบาลมากขึ ้น รวมถึงฤดูกาลที่
เริ่ มเปลี่ยนมาเป็ นหน้ าฝน ถือเป็ น Sentiment ที่ดีต่อกลุม่ ฯ ส่วนแนวโน้ มผลประกอบคาดงวด 1Q63 ยัง
เติบโตได้ 4.1%yoy โดยได้ แรงหนุนจากรายได้ ประกันสังคมเติบโตสูงขึ ้นถึง 11.3%yoy มาชดเชยผลกระทบ
จาก COVID-19 ต่อผู้ป่วยเงินสด

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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