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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คาด GDP Growth งวด 1Q63 ที่จะประกาศเช้านี้น่าจะติดลบ เพิ่มโอกาสที่ กนง. จะพิจารณาปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมสัปดาห์นี้ ส่วนกําไรบริษัทจดทะเบียนประกาศออกมาแล้ว 94.6%
พบว่าหดตัว 58%YoY ทําให้ต้องปรับลดประมาณการ สถานการณ์แวดล้อมดังกล่าวน่าจะทําให้ SET
Index ปรับฐาน แนะนําปรับพอร์ตโดย สลับจากหุ้น KBANK เป็น DIF ส่วน หุ้น Top Picks วันนี้เลือก
COM7 (FV@B 23.50), CPN (FV@B 66) และ PTT (FV@B 42)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวแบบไร้ นํ ้าหนัก หลังจากขาดประเด็นบวกใหม่ อีกทังนั
้ กลงทุนยังมี
ประเด็นที่ต้องติดตามอย่าง การรายงาน GDP Growth ไทยและ การประชุม กนง.ว่าจะมีการปรับลด
ดอกเบี ้ย หรื อไม่ จึงทําให้ ตลาดหุ้นผันผวนและปิ ดตัวที่ระดับ 1280.76 จุด เพิ่มขึ ้น 0.36 จุด หรื อ +0.03%
มูลค่าการซื ้อขาย 5.06 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน ได้ แก่ PTTEP(+2.14%)
SPRC(+9.30%) GPSC(+0.35%) TOP(+4.24%) กลุม่ ปิ โตรเคมีอย่าง IVL(+0.89%) PTTGC(+3.73%)
แต่โดนกดดันจากกลุม่ ค้ าปลีกเช่น CPALL(-1.07%) CRC(-4.86%) RS(-6.25%) และกลุม่ ธ.พ.อาทิ AWC(2.85%) CPN(-1.57%) LH(-2.27%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT(-1.26%) SCC(-1.47%) และ
SCB(-1.12%) เป็ นต้ น
เช้ านี ้จะมีการประกาศตัวเลข GDP Growth ในงวด 1Q63 ซึง่ ถูกคาดหมายว่าด้ วยผลกระทบจาก Covid-19
น่าจะทําให้ เห็นการหดตัวเฉลี่ยราว 4% YoY ขณะที่คาดว่าจะเห็นทิศทางในงวด 2Q63 อ่อนตัวในอัตราที่
แรงกว่าและน่าจะเป็ นจุดตํ่าสุดของปี ทังนี
้ ้ฝ่ ายวิจยั จะทําการปรับประมาณการ GDP Growht สําหรับปี
2563 ซึง่ เดิมคาดว่าจะหดตัว 1.4% ลงอีกครัง้ หนึง่ หลังพบว่าผลกระทบจาก Covid-19 แรงกว่าที่ประเมินไว้
ตอนต้ น อีกทังนํ
้ ้าหนักของมาตรการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจผ่าน พ.ร.ก. 3 ฉบับฯ ก็ยงั ไม่เห็นผลที่เป็ นแรงขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจที่ชดั เจน โดยทีผ่ ่านมาทําหน้ าที่เป็ นแรงพยุงเป็ นหลัก สําหรับการประชุม กนง. ที่จะเกิดขึ ้นในวัน
พุธที่ 20 นี ้ เชื่อว่ามีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะเห็นการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.25% จาก
0.75% มาอยู่ที่ 0.50% ทังนี
้ ้ความคาดหวังดังกล่าวได้ ถกู สะท้ อนผ่านตัวเลข Bond Yield 1 ปี ที่ลา่ สุดปรับ
ลดลงไปอยู่ที่ 0.567% รอล่วงหน้ า ซึง่ บนความคาดหวังดังกล่าวอาจสร้ างแรงกดดันต่อหุ้นในกลุม่ ธนาคาร
พาณิชย์ เป็ นเหตุผลทําให้ ฝ่ายวิจยั ปรับลดหุ้น KBANK ออกจากพอร์ ต จําลองเช้ านี ้ โดยให้ เข้ าไปพักเงินอยู่
ใน DIF แทน ส่วนอีกประเด็นที่สําคัญคือผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ ล่าสุดได้ ประกาศออกมาแล้ ว
94.6% ของ Market Cap. พบว่า ฐานกําไรสุทธิงวด 1Q63 อยู่ที่ระดับตํ่าเพียง 1.11 แสนล้ านบาท ลดลง
49% QoQ และ ลดลง 58% YoY นับเป็ นฐานกําไรที่ตํ่ากว่าคาดมาก ทําให้ ประมาณการ EPS ของบริ ษัทจด
ทะเบียน น่าจะต้ องถูกปรับบลดลงจาก 72.6 บาท/หุ้น มาอยู่ทบี่ ริ เวณ 66.2 บาท/หุ้น สถานการณ์แวดล้ อม
ดังกล่าว น่าจะสร้ างแรงกดดันต่อ SET Index ให้ ปรับฐานลงต่อ ส่วนหุ้นที่มีโอกาสที่จะ Outperform ตลาด
ฯ ได้ น่าจะเป็ นกลุม่ พลังงาน-ปิ โตรเคมี โดยมีราคานํ ้ามันที่ปรับตัวขึ ้นเป็ นแรงผลักดัน ซึง่ ในพอร์ ตจําลองของ
ฝ่ ายวิจยั ได้ มีห้ นุ PTT รวมถึ่ง SCC ซึง่ มีฐานธุรกิจในปิ โตรเคมีเป็ นองค์ประกอบหลักอยู่แล้ ว สําหรับ Top
Pick วันนี ้เลือก CPN, COM7 และ PTT

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,280.76
0.36
50,660

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-2,651.02
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
494.19
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-1,249.35
นักลงทุนรายย่อย
3,406.18
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ราคาน้ํามันยังปรับตัวขึ้นต่อ หลังตัวเศรษฐกิจจีนดี เปิดเมืองในหลายประเทศ PTT, PTTEP เด่น
ราคานํ ้ามันดิบโลกปยังรับตัวเพิ่มขึ ้นแรงต่อ (ราคานํ ้ามัน Brent เพิ่มขึ ้น 4.4% และ Dubai 2.5%) ปั จจัย
หนุนสําคัญมาจากฝั่ ง Demand 1.)หลายประเทศเริ่ มทยอยกลับมาดําเนินธุรกิจมากขึ ้น (Reopen) หนุน
ความต้ องการใช้ นํ ้ามันปรับตัวเพิ่มขึ ้น 2.เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื น้ ตัว สะท้ อนจากปลายสัปดาห์ผลผลิต
อุตสาหกรรมเดือน เม.ย. 2563 พลิกกลับมาขยายตัว 3.9%yoy พลิกกลับมาเป็ นบวกครัง้ แรงในรอบ 2 เดือน
หลังจากที่หดตัวแรงในเดือ ก.พ.-มี.ค. 3.แหล่งข่าวจาก Bloomberg รายงานว่าการนําเข้ านํ ้ามันดิบของจีน
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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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มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เดือน เม.ย. คือ 11.81 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน เพิ่มขึ ้นจากเดือน มี.ค. 10.63 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน เช่นเดียวกับฝั่ ง Supply นํ ้ามันในสหรัฐ สัปดาห์ลา่ สุด ปรับลดลงราว 36 แท่นลงมาอยู่ที่ 258 แท่น
ระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์
โดยรวม ASPS เชื่อว่าราคานํ ้ามันดิบโลกมีโอกาสปรับขึ ้นต่อจากปั จจัยหนุนดังกล่าวบวกต่อหุ้นพลังงาน
โดยแนะนําลงทุน PTTEP (FV@B100) และ PTT (FV@B42)
ส่วนกลุม่ โรงกลัน่ และปิ โตรเคมี ASPS คาด Spread โตรเคมีน่าจะผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้ วในเดือน เม.ย. โดย
คาด 1Q63 น่าจะเป็ นจุดตํ่าสุดของปี 2563 จากนี ้ไปน่าจะพลิกกลับมาเป็ นกําไรได้ ในทิศทางขาขึ ้นช่วงที่
เหลือของปี ยังคงเลือก IVL (FV@B37)

เช้านี้รอดูตัวเลข GDP งวด 1Q63 ว่าจะหดตัวแรงพอที่จะทําให้ กนง. ปรับลดดอกเบี้ยหรือไม่
เช้ านี ้เวลา 9.30 น. ให้ นํ ้าหนัก ภาพัฒน์ฯรายงาน GDP งวด 1Q63 Consensus คาดเฉลี่ย -4.5%QoQ 3.8%yoy ASPS คาด -5.5%QoQ และ -7%yoy (และหากมองไปงวด 2Q63 คาดจะเป็ นงวดที่ GDP จะ
ติดลบมากที่สดุ และน่าจะเป็ น Bottom ของปี และเศรษฐกิจจะค่อยๆดีขึ ้นในงวดไตรมาส 3 เป็ นต้ นไป
เนื่องจากภาคธุรกิจเริ่ มกลับมาเปิ ด หนุนการจ้ างงานฟื น้ ตัว และรัฐคาดจะเร่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตามประมาณ GDP ปี 2563 ปั จจุบนั คาด -1.4% yoy ยังมีความเสี่ยงทีจ่ ะถูกปรับลง หาก
พิจารณาดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจทุกดัชนีทงั ้ C I G พบว่า หดตัวแรง yoy โดยสมมติฐาน (ดังตาราง) ที่ ASPS
คาดมี Downside จะถูกปรับลง คือ การบริ โภครัวเรื อน การลงทุนภาครัฐ และ การเบิกจ่ายภาครัฐ โดย
รอการประกาศจากสภาพัฒน์ฯ ในวันนี ้
ดัชนีชนี ้ ําเศรษฐกิจ Leading indicator ไทย

การบริโภคครัวเรือน(C)

การใช ้จ่ายภาครัฐ(G)
ลงทุนรัฐ

-การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) %yoy
-ปริมาณจําหน่ายรถยนต์นั่ง %yoy
-ปริมาณจําหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ %yoy
-รายไดเกษตรกรที
้
แ
่ ทจริ
้ ง %yoy
-การจางงานภาคเกษตร
้
%yoy
-การจางงานภาคอุ
้
ตสาหกรรม %yoy
-การเบิกรายจ่ายประจํา (พั นล ้านบาท)
%yoy
-การเบิกจ่ายงบลงทุน(พั นลานบาท)
้
%yoy

1Q2562 1Q2563
1.7%
0.9%
14.0%
-7.8%
-0.1%
-2.8%
0.7%
2.7%
-3.7%
-2.7%
2.4%
0.5%
893
186
0.9%
-14.5%
75.2
15.0
-13.7%

-69%

-ภาษีจากการทํา ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์รวม

4.9%

-18.2%
-3.5%

-ยอดขายปูนซีเมนต์ %yoy

-5.2%

-ดัชนีราคาวัสดุก่อสร ้าง %yoy
-อัตราการใชกํ้ าลังการผลิต %yoy

0.0%

-1.9%

71.3%

65.9%

ส่งออก(X)

-มูลค่าการส่งออก(X)%yoy

-1.9%

0.9%

นําเข ้า(M)

-มูลค่าการนําเขา(M)%yoy
้

-1.4%

-6.3%

การลงทุนเอกชน

สมมติฐานคาดการณ์ GDP

ทีม่ า : ASPS
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เศรษฐกิจไทยที่ยงั อยู่ในทิศทางชะลอตัวทําให้ การประชุม กนง. วันที่ 20 พ.ค. ผลสํารวจความเห็น
นักวิเคราะห์ใน Bloomberg ราว 70% คาดจะปรับลงในรอบนี ้อีก 0.25% มาอยู่ที่ 0.5% (ระดับตํ่าสุดเป็ น
ประวัติการณ์) อีก 30% คาดยังคงอัตราดอกเบี ้ยที่เดิม สอดคล้ องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย อายุ
1 ปี (Bond yield1 ปี ) ไทยล่าสุด ลงมาอยู่ที่ 0.567% ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายปั จจุบนั 0.75% บ่งชี ้
ได้ วา่ ตลาดมองว่าจะมีการปรับลงดอกเบี ้ย
แนวโน้ มอัตราดอกเบี้ยฯทีล่ ดลง ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่ อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่
แนะนําหลีกเลี่ยงลงทุน แต่ จะถือเป็ น Sentiment บวกต่ อหุ้นในกลุ่มเช่ าซื้อ, อสังหาริมทรั พย์ , หุ้น
ปั นผล ฯลฯ

THAI ยังแนะนําหลีกเลี่ยงลงทุน
กรณีวนั นี ้ที่นายกรัฐมนตรี จะประชุมด่วนกับคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อ
แก้ ปัญหาและหาแนวทางฟื น้ ฟูกิจการ THAI ก่อนนําเรื่ องเข้ าสูท่ ี่ประชุม ครม. อย่างเร็ว 19 พ.ค. 63 ทังนี
้ ้
ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าแนวทางการแก้ ไขน่าจะมีอยู่ 3 แนวทาง คือ
1)
2)
3)

ฟื น้ ฟูกิจการ โดยไม่นําเข้ าสูก่ ระบวนการทางศาล
ฟื น้ ฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ.ล้ มละลายต่อศาลล้ มละลายกลาง และ
ปล่อยกิจการล้ มละลาย ซึง่ หลังจากนัน้ จะมีคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เข้ าสูก่ ระบวนการขายทรัพย์สิน
ทอดตลาด และนํามาคืนเจ้ าหนี ้

ทังนี
้ ้ เนื่องจากภายใต้ เม็ดเงินหนี ้สินของ THAI จํานวนกว่า 2.44 แสนล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ย 1.44 แสนล้ านบาท หากเทียบ สภาวะอุตสาหกรรมและธุรกิจปั จจุบนั ที่กระทบหนักจาก COVID19 คาดหมายว่ากระบวนการแก้ ไขปั ญหาของ THAI น่าจะอยู่ในกรอบทางเลือกที่ 2 โดยหลังจากเข้ าสู่
กระบวนการหลังจากยื่นฟื น้ ฟูตอ่ ศาลล้ มละลายกลาง ศาลจะมีคําสัง่ นัดไต่สวน และหากศาลมีคําสัง่ รับคํา
ร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการ จะเกิดสภาะพักชําระหนี ้ คือ เจ้ าหนี ้ต่างๆ จะต้ องถูกบังคับโดยกฎหมายให้ งดบังคับสิทธิ
ที่มีอยู่ตามกฎหมายแพ่ง เพื่อให้ ลกู หนี ้มีช่วงระยะเวลาในการดําเนินการปรับโครงสร้ างและหาวิธีการชําระ
หนี ้ของตนเอง ซึง่ เมื่อศาลสัง่ ฟื น้ ฟูกิจการและสัง่ ตังผู
้ ้ ทําแผน หลังจากนันจะเป็
้
นการบริ หารแผนไปจนกว่า
จะกิจการจะพ้ นจากแผนฟื น้ ฟู
หากเป็ นไปตามกระบวนการดังกล่าว
คาดว่าผู้ถือหุ้นปั จจุบนั มีความเสี่ยงเผชิญความไม่แน่นอน
ค่อนข้ างมาก ระหว่างการทําแผนฟื น้ ฟู ซึง่ อาจนํามากระบวนการหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการเพิ่มทุน, ลด
ทุน รวมถึงการแปลงเป็ นหนี ้เป็ นทุน ซึง่ เชื่อว่าส่งผลให้ สิทธิ์ความเป็ นเจ้ าของลดลงจากเดิมอย่างมีนยั ฯ และ
หากพิจารณาราคาหุ้น THAI ที่ปรับตัวขึ ้นจากจุดตํ่าสุดราว 75.9% เชื่อว่าจะตอบรับความคาดหวังเชิงบวก
จากโอกาสที่ธรุ กิจที่ดีขึ ้นดังกล่าว แต่หลังจากนี ้ไป จะต้ องรับผลกระทบในช่วงการฟื น้ ฟู ภาพรวมจึงยัง
แนะนําหลีกเลี่ยงลงทุน ขณะที่นกั ลงทุนที่ถือครองหุ้นอยู่ ควรจะหาจังหวะขายหุ้น เพือ่ หลบออกมาติดตาม
พัฒนาการอีกครัง้

กลยุทธ์ลงทุนเน้นหุ้นได้ Sentiment เปิดเมือง ชอบ CPN, COM7 และ PTT
ล่าสุดบริ ษัทจดทะเบียนรายงานงบการเงินงวด 1Q63 ไปแล้ วทังสิ
้ ้น 543 บริ ษัท (คิดเป็ น 94.6% ของมูลค่า
ตลาดรวม) มีกําไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 1.11 แสนล้ านบาท (ลดลง 49%QoQ และ 58%YoY) กําไรงวด 1Q63 ที่ลดลง
แรงถือเป็ น Downside ต่อประมาณการกําไรทังปี
้ 2563 และกดดัน Upside ของตลาด
แต่ปัจจัยแวดล้ อมที่หนุนตลาด และช่วยกําหนดกลยุทธ์ในยามที่ Valuation ตลาดเริ่ มตึงๆ มีดงั นี ้
1. มีโอกาสสูงทีก่ นง. จะปรั บลดดอกเบี้ยลง ในวันที่ 20 พ.ค. 63 สะท้ อนตัวเลขเศรษฐกิจที่ยงั มี
ทิศทางชะลอตัว บวกกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1ปี ทีป่ รับตัวลดลงต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่
0.56% (ตํ่ากว่าดอกเบี ้ยนโยบาย) ซึง่ ตามกลไกปกติถือเป็ น Sentiment ที่ดีตอ่ ตลาดหุ้น
โดยเฉพาะหุ้นที่มปี ั นผลสูง แนะนํา DIF, DCC
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2. การกลับมาดําเนินธุรกิจทีห่ ยุดไปชั่วคราว
ได้ รับการตอบรั บเป็ นอย่ างดี
เช่น
ห้ างสรรพสินค้ า, ร้ านค้ าปลีก และร้ านอาหาร เป็ นต้ น แนะนํา CPN, COM7
่ ื้ นตัวต่ อเนื่อง เช่น WTI ฟื น้ ขึ ้นมาถึง 12 เหรียญ/บาร์ เรล หรือ 63%(mtd)
3. ราคานํ้ามันดิบโลกทีฟ
ขณะที่ราคาหุ้นนํ ้ามันในไทยยัง Laggard อยู่มาก ชอบ PTT, BCP
เชื่อว่ าหุ้นทีไ่ ด้ รับปั จจัยหนุนจาก 3 ประเด็นดังกล่ าวน่ าจะเป็ นเป้าหมายของ Fund Flow ในสัปดาห์
นี้Toppicks เลือก CPN, COM7 และ PTT
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