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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การปรับขึ้นมาที่บริเวณ 1300 จุด ทําให้ Valuation ทางพื้นฐานค่อนข้างตึงตัว โดยมีค่า PER สิ้นปี
2563 ก่อนปรับลดประมาณการที่ 18 เท่า และอาจสูงถึง 20 เท่า หลังปรับลดประมาณการ อีกทั้งยัง
มีความกังวลเรื่องความเสี่ยงการกลับมาระบาดของ Covid-19 หลังการคลายมาตรการ Lockdown
สถานการณ์ดังกล่าวเชื่อว่าจะทําให้เกิดแรงขายทํากําไร หุ้น Top Picks วันนี้เลือก BCP (FV@B 22) และ
BCH (FV@B 18.68) ส่วนพอร์ตการลงทุนไม่มีการปรับเปลี่ยน
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวันสวนทางตลาดหุ้นในภูมิภาค จากจํานวนผู้ติดเชื ้อในประเทศ
เพิ่มขึ ้นเพียง 2 รายทําให้ มีความเป็ นไปได้ สงู ที่รัฐบาลจะคลายล็อคดาวน์เฟส 2 มากขึ ้น ซึง่ คาดว่าจะเป็ นไป
ตามกําหนดการเดิมในวันที่ 17 พ.ค.63 จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1299.69 จุด เพิม่ ขึ ้น
12.39 จุด หรื อ +0.96% มูลค่าการซื ้อขาย 5.93 หมืน่ ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน
ได้ แก่ PTT(+2.11%) PTTEP(+1.20%) GPSC(+2.77%) GULF(+1.27%) กลุม่ อาหารเช่น MINT(+0.52%)
CPF(+3.64%) CBG(+2.37%) และกลุม่ ขนส่งอาทิ AOT(+1.67%) BEM(+1.03%) THAI(+10.68%)
รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น CRC(+2.03%) IVL(+2.68%) และ BANPU(+14.41%) เป็ นต้ น
จนถึงปั จจุบนั มีบริ ษัทจดทะเบียนรวม 190 บริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วน 56.2% ของ Market Cap รวมที่ประกาศ
ผลประกอบการงวด 1Q63 ออกมาแล้ ว พบว่ามีกําไรสุทธิราว 6.37 หมืน่ ล้ านบาท ลดลง 53.7% QoQ และ
65.6% YoY ถือเป็ นการหดตัวที่รุนแรง ขณะที่ทิศผลประกอบการงวด 2Q63 น่าจะยังอ่อนตัวเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุม่ Real Sector สถานการณ์ดงั กล่าวน่าจะนําไปสูก่ ารปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 ของ
บริ ษัทจดทะเบียนอีกครัง้ หลังหมดช่วงการประกาศงบการเงิน โดยประมาณการปั จจุบนั คาดหมายว่ากําไร
สุทธิปี 2563 ของบริ ษัทจดทะเบียนจะอยู่ที่ 7.8 แสนล้ านบาท คิดเป็ น 72.6 บาท/หุ้น ลดลง 17% YoY
สําหรับประเด็นทีอ่ ยู่ในความสนใจวันนี ้ น่าจะเป็ นเรื่ องของการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ซึง่ เป็ น
แนวโน้ มที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยดําเนินการอยู่ ทังนี
้ ้ความคาดหวังเชิงบวกเป็ นเรื่ องของผลทาง
เศรษฐกิจที่จะกลับมาเคลื่อนไหวเกิดกิจกรรมมากขึ ้น
และได้ สง่ ผลทําให้ ช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นได้ มีการ
ตอบสนองเชิงบวกขึ ้นไปรอรับแล้ ว แต่อีกทางหนึง่ ก็เป็ นการสร้ างความกังวลว่า Covid-19 จะกลับมา
ระบาดอีกรอบหนึง่ ซึง่ ในส่วนนี ้อาจทําให้ เห็นแรงขายทํากําไรระยะสันออกมาได้
้
สําหรับในตลาดหุ้นไทย
ฝ่ ายวิจยั เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะเห็นการขายทํากําไรออกมา เพราะนอกจากความกังวลเรื่ องการ
กลับมาของ Covid-19 แล้ ว ยังมีองค์ประกอบในเรื่ อง Valuation ของตลาดหุ้นไทยที่ตงึ ตัวอีกส่วนหนึง่ ด้ วย
โดยที่ระดับ SET Index 1300 จุด จะให้ คา่ PER ก่อนปรับลดประมาณการกําไรสุทธิที่ 18 เท่า และอาจจะ
สูงถึง 20 เท่า หลังปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 ซึง่ ถือว่าเป็ นระดับที่สงู มาก กลยุทธ์การลงทุนใน
ช่วงเวลานี ้ จึงให้ ความสนใจกับหุ้นที่ Laggard ในขาขึ ้นรอบที่ผ่านมา โดยวันนี ้เลือก BCH และ BCP เป็ น
Top Pick ส่วนพอร์ ตการลงทุน ไม่มีการปรับเปลีย่ น

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,299.69
12.39
59,395

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-3,205.07
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-373.21
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
2,996.45
นักลงทุนรายย่อย
581.83

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม,
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน, ปัจจัยทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ตลาดหุ้นโลกให้น้ําหนัก การระบาด COVID-19 รอบ 2
ตลาดหุ้นทัว่ โลกปรับฐานลงวานนี ้จากกระแสความกังวลการระบาดของไวรัส
COVID-19
ระยะที่
nd
2(2 Wave) ดังเช่นในสหรัฐ นําโดย ดัชนี Dow Jones ลดลง 1.89%, S&P 500 ลดลง 2.05% และ
NASDAQ ลดลง 2.06% เมื่อวานนี ้ ดร. Anthony อํานวยการสถาบันภูมิแพ้ และโรคติดต่อของสหรัฐ
(NIAID) ออกมาแสดงความกังวลว่าสหรัฐอาจเผชิญการระบาดรอบที่ 2 หลังจากมีการ Reopen ประเทศ
เร็วไป

ภราดร เตียรณปราโมทย์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636
วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506
ภวัต ภัทราพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

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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ทังนี
้ ้ ASPS ให้ นํ ้าหนักประเด็นการระบาดรอบ 2 (2nd Wave) โดยพิจารณา Indidicator คือ Mobality
Trend ของ Apple วัดกิจกรรมในชีวิตประจําวัน อาทิ การขับรถ, การเดิน, ระบบขนส่ง ฯลฯ ซึง่ วัด % เทียบ
กับ Baseline (ดังรูป) เป็ นที่สงั เกตุวา่
 ประเทศที่เกิด(2nd Wave) อาทิ เยอรมัน, เกาหลีใต้ หลังจากมีการเปิ ดประเทศ และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกลับมาเพิ่มขึ ้น (ดังรูป) คือ –ติดลบน้ อยลงเมือ่ เทียบกับ baseline ในช่วงเดือน พ.ค.
พบว่า จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่กลับมาเพิ่มขึ ้นอีกครัง้ ส่วนไทย แม้ ปัจจุบนั กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจะยังไม่กลับมาปกติ แต่เป็ นประเด็นที่ยงั ต้ องติดตาม
MobalityTrend of Apple VS. COVID-19 New Case รอบที่ 2 ของเยอรมัน, เกาหลีใต้

ทีม่ า : APPLE, ASPS รวบรวม

โดยรวมหาก (2nd Wave) เกิดขึน้ มีโอกาสทีต่ ลาดหุ้นถูก Take Profit ดังเช่ น ตลาดหุ้น เยอรมัน,
เกาหลีใต้ ฯลฯ ทีเ่ ห็นการพบผู้ตดิ เชื้อรายใหม่ รอบที่ 2 ในช่ วงต้ นเดือน พ.ค.-ปั จจุบัน และปรั บ
ฐานลง
ส่ วนปั จจัยต่ างประเทศ ในวันนี ้ให้ นํ ้าหนัก การแถลงข่าวของประธาน Fed นาย Jerome Powell เวลา
ประมาณหัวคํ่า ตามเวลาไทยโดยติดตามว่าจะมีมมุ มองด้ านการใช้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายติดลบ อย่างไร
หลังจากมีกระแสประธานาธิบดีทรัมป์ กดดันให้ Fed ควรใช้ นโยบายดอกเบี ้ยติดลบ ดังเช่น ยุโรป และญี่ปนุ่
ส่ วนในประเทศ การประชุม ครม.วานนี ้ ไม่มีประเด็นเป็ นพิเศษ ยังต้ องติดตามการพิจารณาคลาย
มาตรการปิ ดเมือง (Reopen) ระยะที่ 2

MSCI Play : แนะเก็งกําไร AWC, BAM, KTC ก่อนวันบังคับใช้
MSCI (Morgan Stanley Capital International) ประกาศรายชื่อหุ้นที่ถกู นําเข้ าและคัดออกในดัชนี MSCI
Global Standard และ MSCI Global Small Cap มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 29 พ.ค. 2563 ดังตารางด้ านล่าง
MSCI Global Standard
เข ้า
ออก
AWC,BAM

BANPU*

MSCI Global Small Cap
เข ้า
ออก
BANPU*

KTC

ANAN,BEAUTY,BEC
ERW,GGC,ITD,LPN
GLOBAL,SVI,TTA,U,UNIQ
PLAT,PSL,UV,WORK

*BANPU ลดระดับจาก Global Standard กลายเป็ น Global Small Cap

ทีม่ า: MSCI
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จากสถิติในอดีต พบว่า หุ้นที่ถกู คัดเลือกเข้ าคํานวณดัชนี MSCI มักจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจนถึงวันก่อน
การเข้ าคํานวณ โดยเฉพาะหลังประกาศจนถึงวันที่มผี ลบังคับใช้ ซึง่ หุ้นที่ถกู คัดเลือกเข้ าคํานวณดัชนี MSCI
Global Standard มักจะ Outperform ตลาด เช่น รอบที่ผ่านมา เดือน ธ.ค. 2562 หุ้นที่ถกู คัดเข้ าอย่าง
BGRIM SAWAD GPSC ปรับตัวเพิ่มขึ ้นในช่วงก่อนวันมีผลบังคับใช้ 3.4%, 1.5%, 1.4% ตามลําดับ ขณะที่
SET Index ลดลง 1.03% และจากสถิติในอดีตย้ อนหลัง 12 ปี พบว่า หุ้นที่ถกู คัดเลือกเข้ าคํานวณดัชนี
MSCI Global Standard ให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกเฉลี่ยราว 4.6% และมีความน่าจะเป็ นที่จะให้ ผลตอบแทน
เป็ นบวกถึง 75%
ส่วนหุ้นที่ถกู คัดออกมีโอกาสปรับตัวลดลง โดยเฉพาะถูกคัดออกจากดัชนี MSCI Global Standard ในอดีต
ลดลงเฉลี่ย 10.9% โอกาสลดลง 92% และหุ้นทีถ่ กู คัดออกจากดัชนี MSCI Global Small Cap ลดลงเฉลี่ย
4.9% มีโอกาสปรับตัวลดลง 79%
ดังนันกลยุ
้
ทธ์การลงทุน แนะนําเก็งกําไรหุ้นที่ถกู เข้ าคํานวณในดัชนี MSCI Global Standard อย่าง AWC,
BAM และ KTC ในวันที่ประกาศ และขายทํากําไรในวันที่มีผลบังคับใช้ (2 สัปดาห์หลังจากนี ้) น่าจะ
Outperform ได้ ดียามที่ตลาดยังอยูใ่ นภาวะผันผวน ส่วนหุ้น BANPU อาจจะผันผวนในช่วงนี ้ เนื่องจากถูก
กดดันจากการถูกคัดออกจากดัชนี MSCI Global Standard และยังมีโอกาสถูกคัดออกจาก SET50 ในรอบ
ที่จะถึง เนื่องจากอันดับ Maket Cap. ลดลงมาอยูอ่ นั ดับที่ 77 ของหุ้นทังหมดใน
้
SET Index

ความเสี่ยงปรับลดกําไรบวกความกังวลการระบาดระยะที่ 2 กดดันตลาด ชอบ BCP BCH
ความกังวลการระบาดระยะที่ 2 ของ COVID-19 กลับมากดดันตลาดหุ้นอีกครัง้ หลังหลายๆประเทศเริ่ ม
ทยอยเปิ ดเมือง
บวกกับก่อนหน้ านี ้ตลาดหุ้นได้ สะท้ อนความคาดหวังการกลับมาดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไปในระดับหนึง่ แล้ ว สังเกตได้ จากผลตอบแทนเฉลี่ยในดัชนีหลักๆ ของโลก 9 ประเทศ ในช่วงหลัง
ผ่อนคลาย Lock Down (ระยะเวลาเฉลี่ย 18 วันทําการ) กลับให้ ผลตอบแทนเฉลีย่ เพียง 1.13% ซึง่ ชะลอลง
กว่าช่วงก่อนทีจ่ ะผ่อนคลาย Lock Down (ระยะเวลาเฉลี่ย 21 วันทําการ) ให้ ผลตอบแทนสูงถึง 22.5%
ค่ าเฉลี่ยผลตอบแทนก่ อนและหลังวันประกาศปลด Lockdown ของตลาดหุ้นหลักๆของโลก
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ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงจากการถูกปรับลดประมาณการกําไรลง ที่ลา่ สุดมีการรายงานกําไร
บริ ษัทจดทะเบียนงวด 1Q63 มาแล้ วทังสิ
้ ้น 190 บริ ษัท (คิดเป็ น 56.2% ของมูลค่าตลาด) มีกําไรสุทธิรวมกัน
ทังสิ
้ ้น 6.37 หมื่นล้ านบาท ลดลงถึง 53.7%QoQ และ 65.6%YoY (ฝ่ ายวิจยั ประเมินกําไรบริ ษัทจดทะเบียน
ในปี นี ้ลดลง 17%) เพราะฉะนันการที
้
่กําไรงวด 1Q63 ลดลงแรงขึ ้นกว่าตัวเลขที่นําเสนอวานนี ้ บวกกับมี
แนวโน้ มลดลงอีกในงวด 2Q63 ทําให้ โอกาสในการปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 ลงอีก ถือเป็ นอีก
หนึง่ ความเสี่ยงของตลาด
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ดังนั้นยามที่ Valuation ตลาดเริ่มตึง หลังตลาดหุ้นทั่วโลกสะท้ อนประเด็นการเปิ ดเมืองมา
พอสมควร รวมถึงจากข้ อมูล Mobility Trend รวบรวมโดย Apple พบว่ า ประเทศทีเ่ ริ่มกลับมา
ดําเนินการทางเศรษฐกิจใกล้ เคียงภาวะปกติ มีโอกาสเผชิญความเสี่ยงการระบาดระยะที่ 2 ตามไป
ด้ วย เช่ น เยอรมัน เกาหลีใต้ เป็ นต้ น (ตามหัวข้ อก่ อนหน้ า) กลยุทธ์ การลงทุนจําเป็ นต้ องพิถพ
ี ถิ ัน
่
ในการลงทุน และแนะลงทุนในหุ้นที Laggard มีโอกาสเป็ นเป้าหมายของ Fund Flow ในการ
Rotation มาถึงในระยะถัดไป คือ BCP และ BCH
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