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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การปรับลดประมาณการ GDP Growth ปี 2563 ของทั้ง IMF และ ธปท.
ผสมกับแรงกดดันจากการระบาดของ Covid-19 ในต่างประเทศ รวมถึง
ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง น่าจะกดดันให้ SET Index ปรับลงไปทดสอบ 1320
จุด พอร์ตจำลองวานนี้ Stop Profit/ Cut Loss 3 บริษัท CPF, SPVI และ
CPALL ย้ายเงินเข้า DIF, INTUCH หุ้น Top Pick เลือก DCC และ INTUCH

ภาพผลกระทบ Covid-19 ชัดขึ้น เน้นหุ้นปันผลสูง
ข่าวร้ายทางเศรษฐกิจปรากฎออกมารอบทิศเริมจาก IMF ปรับลด GDP Growth โลกปี
ลงจาก - % เป็ น - . % (ไทย - . %) ขณะทีในประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศ
ตัวเลขการส่งออก พ.ค. ลดลง . % ซึงเป็ นตัวเลขทีน่าตกใจ และปิ ดท้ายด้วย ธปท.
ปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ปี
ลง จากเดิม - . % เป็ น - . % ซึงถือเป็ นการ
ปรับลดทีรุ นแรง ผ่านการปรับลดการบริโภคภาคครัวเรือน, การลงทุนภาคเอกชน และ
การค้าระหว่างประเทศ ทังนีฝ่ ายวิจัยได้ทาํ การปรับประมาณการเช่นกัน โดยคาด GDP
Growth ปี
น่าจะติดลบช่วง . - . % ส่วนดอกเบียโยบาย กนง.มีมติคงไว้ตามเดิม
ที . % สําหรับสถานการณ์ในต่างประเทศความกังวลเรืองการระบาดของ Covid-19
กลับมาร้อนแรงอีกครังเฉพาะอย่างยิงในสหรัฐฯ ซึงก็ ได้กดดันให้ตลาดหุน้ สหรัฐฯปรับ
ลดลง . - . % สภาพแวดล้อมดังกล่าวน่าจะทําให้ SET Index ปรับฐานต่อโดยมีโอกาส
ทดสอบแนวรรับที
จุด พอร์ตการลงทุน วานนีได้ทาํ การ Stop profit บริษัทได้แก่
CPF และ SPVI พร้อม Cut Loss 1 บริษัทคือ CPALL นําหนักรวม % ให้จดั สรรเงินเข้า
DIF 20% และ INTUCH 5% หุน้ Top Pick เลือก INTUCH และ DCC
ประมาณการ GDP ของ ธปท. และ ASPS
2563F

2560A 2561A 2562A 1Q2563A

ASPS(ส่งออก worst case) ASPS(ส่งออก Base case) ASPS(รอบ พ.ค.)
GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1% 2.4% -1.8%

การบริโภคครัวเรือน (C)

3.2% 4.6% 4.5% 3.0%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9% 2.8% -5.5%

ลงทุนภาครัฐ

-1.2% 3.3% 0.2% -9.3%

การบริโภคภาครัฐ(G)

-8.4%

-7.8%

-5.7%

-3.5%

-3.5%

-10.0%

-10.0%

2.0%

0.5% 1.8% 1.4% -2.7%

การส่งออกX(ดอลลาร์)
การนําเข้า M(ดอลลาร์)

ธปท.(มิ.ย.) ธปท.(เม.ย.)
-8.1%

-5.3%

-2.5%

-3.6%

-1.5%

-4.5%

-13.0%

-4.3%

2.0%

2.0%

5.8%

5.8%

2.5%

2.5%

2.5%

3.8%

2.6%

10.0% 7.5% -3.2% 1.5%

-13.7%

-10.0%

-9.0%

-10.3%

-8.8%

14.7% 13.7% -5.4% -1.2%

-15.0%

-14.0%

-12.5%

-16.2%

-15.0%

อัตราแลกเปลียน(บาท/ดอลลาร์) 34

33 31.1

31.3

31

31

31.0%

n.a.

n.a.

ราคานํามันดิบ(เหรียญ/บาร์เรล) 55

65 61.66 50.5

40

40

40.0%

n.a.

n.a.

ทีมา: ธปท., ฝ่ ายวิจยั ASPS

1,333.43
-23.00
60,886

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-3,589.37
-1,623.68
1,154.19
4,058.86
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
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IMF ปรับ World GDP ปี 2563 ลงจาก -3% เป็น -4.9%
การปรับฐานแรงของตลาดหุน้ ทัวโลก ทังสหรัฐ, ยุโรปลงราว - % เมือคืนนีมีหลายปั จจัย
กดดันจาก 1.) 2nd wave ในผูต้ ิดเชือ COVID-19 ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐ ยุโรป ฯลฯ
2.) Trade War สหรัฐ –ยุโรปกลับมาอีกครัง หลังจากสหรัฐเตรียมจะขึนภาษี นาํ เข้าประเทศ
ในยุโรป . พันล้านยูโรฯ และทีสําคัญ คือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ปรับลด
คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกลงอีกครังจากผลกระทบ COVID-19 รุนแรงกว่าคาด คือ
คาด GDP โลกปี 2563 หดตัว 4.9%yoy ถือว่าหดตัวแรงมากทีสุดตังแต่ Great depression
ในปี 2472 เทียบจากรอบ เม.ย. IMF คาดหดตัว 3%yoy และปี 2564 คาดจะพลิกกลับมา
ขยายตัว 5.4% โดยในรายของ IMF รอบนีพบว่า
 หากพิจารณารายประเทศ พบว่า IMF ปรับลด GDP ลงทุกประเทศ (ดังรูป) ส่วน
ประเทศทีปี 2563 ยังขยายตัวเป็ นบวกจะมีเพียง จีน คาด +1%
 ปี 2563 IMFคาดเศรษฐกิ จ ประเทศ Advance Economies จะหดตัว 8%yoy
หดตัวมากกว่าประเทศฝั ง Emerging ทีคาดหดตัว -3% และปี 2564 แม้ค าด
พลิกกลับมาขยายตัวแต่ Advance Economies ก็ขยายตัวตํากว่า
 ขณะทีไทยปรับลด GDP หดตัว . % จากรอบเม.ย. คาด . %
IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2563-2564

ทีมา: IMF รอบ มิ.ย.

ขณะทีราคานํามันดิบโลกปรับลงแรงราว % จากประเด็นดังกล่าว และมีปัจจัยกดดันจาก
ฝั ง Supply ทีกลับมาในสหรัฐระยะสัน คือ เมือคืน EIA รายงานตัวเลขสต็อคนํามันดิบ
ประจําสัปดาห์ เพิมขึน . ล้านบาร์เรล มากกว่าตลาดคาดจะเพิม . แสนบาร์เรล และ
เป็ นการเพิมขึนติดต่อกัน สัปดาห์
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โดยรวมความกังวลจากต่างประเทศดังกล่าว ช่วงสันแนะนําชะลอการลงทุนหุน้ Global
และหุน้ กลุ่มพลังงาน PTTEP (FV@B100) และ PTT (FV@B42) เช่นเดียวกับกลุ่มโรงกลัน
TOP (FV@B43) BCP (FV@B21.2) PTTGC (FV@45) IRPC (FV@B . ) ราคาหุน้ ในช่วง
ทีผ่านมาได้ปรับตัวขึนแรงสวนทางกับพืนฐานปกติทียังอ่อนแอ สะท้อนได้จากค่าการกลัน
ทียังอยู่ในระดับตํามาก (อ้างอิงค่าการกลันตลาดสิงคโปร์ทียังคงติดลบราว . - เหรียญฯ
ต่อบาร์เรล)

ผลกระทบจาก Covid-19 ปรากฎ ธปท.คาด GDP Growth -8.1%
นับตังแต่ตน้ ปี เศรษฐกิจโลกและไทย ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ทําให้เห็นภาครัฐ
ออกมาตรการช่วยเหลือทังการคลังและ การเงิน ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนีทีได้รบั ผลกระทบ COVID-19 มาแล้ว เฟส แบ่งเป็ น
 มาตรการช่วยเหลือลูกหนีเฟส 1: ชะลอการชําระหนี (Loan payment holiday)
ทังเงินต้นและดอกเบีย แก่ลกู ค้าบุคคล และ SMEs ทีมีวงเงินสินเชือตํากว่า
ล้านบาท เป็ นเวลา 3-6 เดือน ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 มาตรการช่ ว ยเหลื อ ลูก หนี เฟส 2 : มี ค วามคล้า ยมาตรการเฟส 1 แต่ ข ยาย
ขอบเขตไปถึงสินเชือเช่าซือรถยนต์และสินเชือบ้าน เป็ นเวลา - เดือน และเพิม
ความช่วยเหลือ จากเดิมจํากัดวงเงินช่วยเหลือเป็ นไม่จาํ กัดวงเงิน และไม่จาํ กัด
ประเภทรถยนต์ ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 ปลายสัปดาห์ทีแล้วออกมาตรการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน คือ ออก
คําสังให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และงดการซือหุน้ คืน เพือ
รักษาความแข็งแกร่งของเงินกองทุน รวมถึงกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทาํ แผน
บริหารจัดการเงินกองทุนสําหรับ 1-3 ปี ขา้ งหน้า
และล่าสุดเมือวานนีผลการประชุม กนง. แม้มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบียนโยบายตาม
คาดที . %(ตําสุดเป็ นประวัติการณ์) และกนง. ยังไม่ได้ปิดโอกาสสําหรับการลดอัตรา
ดอกเบียอีกในอนาคต ตีความได้ว่ายังเปิ ดช่องลดดอกเบียนโยบายได้อีก ซึงสอดคล้องกับ
มุมมอง ASPS ทีคาด ในการประชุมทีเหลืออีก 4 ครัง ว่า กนง. ยังมีโอกาสลดดอกเบียได้
อีก 1 ครัง ราว 0.25%
อย่างไรก็ตาม กนง. มีความกังวลผลกระทบ COVID-19 กระทบเศรษฐกิจหดตัวมากกว่า
คาด ทําให้เห็นการปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2563 ลดลงเหลือ -8.1%yoy (ตํากว่าวิกฤติ
ต้ม ยํา กุ้ ง ที GDP หดตั ว 5.9%yoy ในปี 2541) จากเดิ ม คาด -5.3%ผ่ า นการปรั บ ลด
สมมติฐานเกื อบทุกตัว (ดังตาราง) อาทิ การบริโภคครัวเรือน, ลงทุนเอกชน และภาค
การค้าระหว่างประเทศ (X&M) ยกเว้นลงทุนรัฐ คงทีเดิม และปรับเพิมการเบิกจ่ายภาครัฐ
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ทังนีเมือเทียบกับคาดการณ์ GDP ปั จจุบนั ของ ASP ทีคาด - . % และเมือนําไปประกอบ
พิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจจริงของไทยทีมีขอ้ มูล ล่าสุด เดือน ล่าสุด อาทิ ยอดการค้า
ระหว่างประเทศ, ยอดขอ BOI อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต ฯลฯ และเมือนํามาเทียบกับ
สมมุติฐานคาดการณ์ GDP ของ ASPS ล่าสุด พบว่ามี Down Side ทีประมาณ GDP จะ
ถูกปรับลงมี ปั จจัย
 ยอดการค้าระหว่างประเทศ (X&M) เมือวานนีกระทรวงพาณิชย์รายงานส่งออก
ไทย (ราว 68% ของ GDP) เดือน พ.ค. หดตัวแรง - . %yoy(ตําสุดในรอบ
ปี ) ส่วนการนําเข้าหดตัวแรงกว่าที - . %yoy จากผลกระทบของ COVID-19
ส่งผลให้การส่งออก M หดตัวเฉลีย . % และการนําเข้า M หดตัวเฉลีย
11.6% (ASPS คาด X&M ทังปี
-9% และ - . % ตามลําดับ)
 ลงทุนเอกชน หลังจาก รายงายยอดขอ BOI 5M อยู่ที 7.42 หมืนล้านบาท
ลดลง 10%yoy และยังเห็นสัญญาณต่างชาติและภาคเอกชนชะลอการลงทุนใน
ประเทศ ชะลอตัวลงชัดเจน
 การบริโภคครัวเรือน(ราว 50% GDP) ไวรัส COVID-19 ทําให้ภาคธุรกิจลดการ
จ้างงานลง เป็ นเหตุให้จาํ นวนผูว้ า่ งงานเพิมขึน
โดยรวมแนวโน้ มเศรษฐกิจช่ วงทีเหลือของปี
คาดชะลอตัวกว่ าคาด ทําให้
ASPS ปรับลดคาดการณ์ตัวแปรสําคัญในสมมติฐานคือ C เหลือหดตัว . % จาก
- 2.5%และลงทุ น เอกชน หดตั ว % จากเดิ ม หดตั ว . % และที สํ า คั ญ คื อ
สมมติฐานส่งออก โดยปรับลดคาดการณ์อยู่ในช่วงกรณีดีสุดของปี
- %yoy
และกรณี เลวร้ ายสุ ด คาด - . %yoy โดยรวมทําให้ ประมาณการ์ GDP ปี
เป็ นหดตัวอยู่ในช่วง - . % - 8.4%yoy จากเดิม(-5.7%)
ประมาณการ GDP ของ ธปท. และ ASPS
2563F

2560A 2561A 2562A 1Q2563A

ASPS(ส่งออก worst case) ASPS(ส่งออก Base case) ASPS(รอบ พ.ค.)
GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1% 2.4% -1.8%

-8.4%

-7.8%

-5.7%

การบริโภคครัวเรือน (C)

3.2% 4.6% 4.5% 3.0%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9% 2.8% -5.5%

-3.5%

-3.5%

-10.0%

-10.0%

ลงทุนภาครัฐ

-1.2% 3.3% 0.2% -9.3%

2.0%

2.0%

ธปท.(มิ.ย.) ธปท.(เม.ย.)
-8.1%

-5.3%

-2.5%

-3.6%

-1.5%

-4.5%

-13.0%

-4.3%

2.0%

5.8%

5.8%

การบริโภคภาครัฐ(G)

0.5% 1.8% 1.4% -2.7%

2.5%

2.5%

2.5%

3.8%

2.6%

การส่งออกX(ดอลลาร์)

10.0% 7.5% -3.2% 1.5%

-13.7%

-10.0%

-9.0%

-10.3%

-8.8%

การนําเข้า M(ดอลลาร์)

14.7% 13.7% -5.4% -1.2%

-15.0%

-14.0%

-12.5%

-16.2%

-15.0%

อัตราแลกเปลียน(บาท/ดอลลาร์) 34

33 31.1

31.3

31

31

31.0%

n.a.

n.a.

ราคานํามันดิบ(เหรียญ/บาร์เรล) 55

65 61.66

50.5

40

40

40.0%

n.a.

n.a.

ทีมา: ธปท., ASPS

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

แม้ตลาดผันผวนหนัก แต่กลยุทธ์ปรับพอร์ตของฝ่ายวิจัยฯยังทำงาน
ได้ดี ชอบ INTUCH, DCC
ในเดือนนี มิ.ย. ตลาดหุน้ ปรับตัวขึนของดัชนีทีร้อนแรงทําจุดสูงสุดที
. จุด ณ
วันที มิ.ย. เพิมขึน 8.3%mtd และเพิมขึนจากจุดตําสุดช่วงกลางเดือน มี.ค. กว่า %
จนทําให้ PE ตลาดขยับขึนไปสูงเกิน เท่า แต่ฝ่ายวิจัยเล็งเห็นว่ายังมีอีกหลายความ
เสียงทีตลาดยังต้องเผชิญ เช่น การเร่งตัวขึนของผูต้ ิดเชือ COVID-19 ในระยะที , สงคราม
ทางการค้า, ท่าทีทีกังวลของธปท. ว่าเศรษฐกิจอาจชะลอตัวมากกว่าทีคาด ทําให้มีความ
เสียงในการปรับลดประมาณการตัวเลขเศรฐกิจและกําไรบริษัทจดทะเบียนในอนาคต
ขณะทีฝ่ ายวิจยั เตรียมความพร้อมรับมือกับความเสียงต่างๆทีอาจเกิดขึนกับการลงทุนใน
ตลาดหุน้ ได้เป็ นอย่างดี พร้อมกับติดตามพอร์ตจําลองอย่างใกล้ชิด ทําให้มีผลตอบแทน
+2.02%mtd ขณะที SET -0.70%mtd และหนุนผลตอบแทนในปี นี +3.77%ytd ชนะ SET
Index -15.60%
ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นเดือนของ SET Index และพอร์ตจำลอง ASPS

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

กลยุทธ์ในการปรับพอร์ตจําลองเดือนนี แบ่งออกเป็ น ส่วนหลักๆ คือ
1. เน้ นลงทุนในหุ้น DD (Dividend & Defensive) เป็ นหลัก กว่า % ของพอร์ต
ช่วยเป็ นเกราะป้องกันความผันผวนของตลาด และอีก % เน้นหุน้ เติบโตรวมถึง
หุน้ จิวแต่แจ๋ว ช่วยสร้างผลตอบแทนทีดีกบั พอร์ตในบางจังหวะ
น้ำหนักของพอร์ตจำลองตั้งแต่ต้นเดือน

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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2. วางแผนจุดล็อคกําไร และตัดขาดทุนทีชัดเจน เพือลดความไม่แน่นอนของ
ตลาด ขยับจุดล็อคกําไรตามขึนไปเรือยๆ ช่วยให้เก็บกําไรได้ทนั ทวงที ในเวลาที
เผชิญเหตุการณ์ทีไม่คาดคิด เช่น ห้น LH ทํากําไรได้ . % (15 วันทําการ),
SPVI ทํากําไรได้ . % (4 วันทําการ) ฯลฯ
รายชื่อหุ้นที่ถูก Stop Profit และ Cut Loss ในพอร์ตจำลอง ASPS
Stock
Type
LH
Dividend
AMATA
Growth
STEC
Growth
CPALL
Defensive
BCPG
Dividend
BDMS
Defensive
SPVI
Growth
CPF
Growth
CPALL
Defensive
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

วันทีขาย Weight
09/06/2020
10%
09/06/2020
5%
09/06/2020
10%
09/06/2020
15%
10/06/2020
10%
11/06/2020
15%
24/06/2020
5%
24/06/2020
10%
24/06/2020
10%

Return
16.1%
2.6%
2.5%
0.5%
2.4%
9.0%
9.5%
2.5%
-2.9%

ล่าสุดฝ่ ายวิจัยยังปรับพอร์ตเน้ นหุ้นผันผวนตําและปั นผลสูงมากขึนเป็ น % ของ
พอร์ตจําลอง คือ หุ้นปั นผล % DCC, TTW, INTUCH, AP,DIF, หุ้นผันผวนตํา %
BTSGIF และเก็งกําไรในหุ้นเล็กเติบโตเด่น % INSET
น้ำหนักของพอร์ตจำลองในปัจจุบัน

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

Top picks วันนี เลือกหุ้นปั นผล INTUCH, DCC
**ผลตอบแทนของพอร์ต จําลองเป็ นทีประจัก ษ์ว่า ฝ่ ายวิจ ัย ตังใจกําหนดกลยุท ธ์
การลงทุน และคัด สรรค์ห ุ้น พืนฐานแข็ง แกร่ง เพือสร้างผลตอบแทนทีดีใ ห้ก ับ นัก
ลงทุน อย่างต่อ เนือง ดังนันฝากนัก ลงทุน ติด ตามอย่างใกล้ช ิด น่าจะได้ผ ลตอบแทน
ทีดีต ามสมควร
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SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

