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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

SET Index ดีดตัวกลับขึ้นมา 2/3 ของช่วงการปรับตัวลดลงราว 531 จุด ซึ่งถือเป็นการดีดตัวกลับ
ที่มากเพียงพอแล้ว อีกทั้งที่บริเวณปัจจุบันก็มีค่า PER อยู่ที่ระดับสูงคือ มากกว่า 20 เท่า ณ สิ้นปี
2563 ขณะที่มีปัจจัยลบในเรื่องการเมืองที่รออยู่ข้างหน้า ทำให้เชื่อว่า SET Index มีโอกาสปรับฐาน
แนะนำปรับพอร์ต โดยขายทำกำไร BCH และนำเงินเข้าลงทุนเพิ่มใน BDMS และ TTW หุ้น Top Picks
เลือก ADVANC (FV@B 210), BDMS (FV@B 23.80) และ TTW (FV@B 15.10)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ตลาดหุน้ ไทยแกว่งผันผวนตลอดวัน จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน ทีมีความเสียงจะปะทุขนึ
ได้ บวกกับมติทีประชุมสมช.เสนอให้ ศบค.ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่ออีก 1 เดือน ถึงสินเดือน มิ.ย.นี ซึงถือเป็ น
ปั จจัยสร้างความกังวลต่อนักลงทุนและตลาดฯจึงทําให้ปิดตัวในแดนลบทีระดับ
. จุด ลดลง .
จุด หรือ - . % มูลค่าการซือขาย . หมืนล้านบาท ซึงกลุม่ ทีกดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ขนส่ง ได้แก่
AOT(-1.26%) BEM(-1.55%) THAI(-2.78%) กลุม่ ค้าปลีกอย่าง CPALL(-0.71%) COM7(-0.82%)
HMPRO(-2.70%) แต่ได้แรงหนุนจากกลุม่ พลังงาน เช่น PTT(+0.68%) PTTEP(+0.56%) GULF(+0.64%)
รวมถึงหุน้ ขนาดใหญ่อย่างเช่น ADVANC(+0.26%) SAWAD(+4.42%) และ MTC(+5.09%) เป็ นต้น
สถานการณ์แวดล้อมในปั จจุบนั เริมเห็นการฟื นตัวกลับของดัชนีชีนําเศรษฐกิจบางตัว ซึงฝ่ ายวิจยั ประเมิน
ว่าเป็ นเรืองปกติ หลังจากทีหลายประเทศทัวโลก รวมถึงประเทศไทย ได้เริมกลับมาเปิ ดให้ดาํ เนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้มากขึน หลังจากทีทําการ Lockdown เพือควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 มาเป็ น
ระยะเวลานานพอควร แต่อย่างไรก็ตามเชือว่าการฟื นตัวของดัชนีชีนําทางเศรษฐกิจต่างๆ ยังยากทีจะ
กลับไปทีจุดเดิม โดยอาจต้องหาจุดสมดุลใหม่ทีถือเป็ น New Normal ซึงต้องตํากว่าฐานในช่วงปกติกอ่ น
หน้านี
สําหรับตลาดหุน้ ฝ่ ายวิจยั เห็นว่าได้มีการดีดตัวขึนมาสะท้อนภาพการฟื นตัวของดัชนีชีนําทาง
เศรษฐกิจไปมากแล้ว โดยในส่วนของ SET Index ได้ดีดตัวขึนมาราว ใน ของการปรับตัวลดลงไปแล้ว
(ปรับตัวลดลงราว
จุด และ ดีดตัวกลับขึนมา
จุด) ซึงโดยหลักการแล้วถือเป็ นการดีดตัวทีมาก
เพียงพอแล้ว นอกจากนีหากพิจารณในเชิง Valuation ก็พบว่าปั จจุบนั ซือขายบนค่า PER ณ สินปี
อยู่
ทีเหนือ เท่า และมีคา่ PER ปี
เกือบ เท่า ซึงถือเป็ นการค่า PER ทีสูง และแพงกว่าประเทศอืนๆ
ในภูมิภาค นอกจากนียังต้องระวังปั จจัยลบใหม่ๆ ทีรออยูข่ า้ งหน้า หลังจากที Covid-19 เริมคลีคลาย โดย
ปั จจัยในต่างประเทศ เป็ นเรืองของแนวโน้ม Trade War ทีกลับมาร้อนแรงอีกครัง ซึงอาจเป็ นเพราะช่วงเวลา
ทีเข้าใกล้การเลือกตัง ปธน. สหรัฐฯ ขณะทีในประเทศก็เริมเห็นสัญญาณความร้อนแรงของสถานการณ์ทาง
การเมือง ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว ทําให้ฝ่ายวิจยังเชือว่า SET Index มีโอกาสทีจะต้องเข้าสู่
ช่วงการปรับฐาน สําหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี ฝ่ ายวิจยั แนะนําให้ปรับพอร์ต โดยขายทํากําไร BCH และ
นําเงินทีได้ราว % ของพอร์ตการลงทุน เกลียเข้าลงทุนเพิม ใน BDMS และ TTW อย่างละ % สําหรับหุน้
Top Pick เลือก ADVANC, BDMS และ TTW

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,320.69
-1.51
70,212

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-3,349.65
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
123.31
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
1,049.35
นักลงทุนรายย่อย
2,177.00
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ราคาน้ำมันยังปรับขึ้นแรงต่อ ดีต่อหุ้น PTT
ราคานํามันดิบแนวโน้มเป็ นขาขึน และล่าสุด ทําจุดสูงสุดตังแต่ เดือน มี.ค. หรือปรับขึนราว . %mtd
ปั จจัยหนุนหลักๆ ฝัง Supply ทีผ่อนคลาย หลังจาก .) EIA รายงานสต็อกนํามันดิบสหรัฐลดลง สัปดาห์
.ประเทศผูผ้ ลิตนํามัน OPEC+ ล่าสุด ยังทําตามมติปรับลดการผลิต . ล้านบาณ์เรล/วัน เช่นเดียวกับฝัง
Demand การบริโภคนํามันทีค่อยๆฟื นตัว
หลังจากหลายประเทศทัวโลกทยอยผ่อนคลายภาคธุรกิจ
(Reopen) ในช่วงสัน ราคานํามันดิบทีเพิมขึนเป็ น Sentiment ต่อหุน้ กลุม่ นํามัน เช่น PTTEP (FV@B100)
และ PTT (FV@B ) รวมถึงกลุม่ โรงกลันและปิ โตรเคมี เช่น IVL (FV@B37)
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึน
โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วจิ ารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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Covid-19 ยังไม่จบ ก็มีเรื่อง Trade War มาต่อคิว ส่วนในประเทศลำดับถัดไปเป็นเรื่องการเมือง
สถานการณ์ COVID-19 ทียังไม่คลีคลาย ปั จจุบนั อยู่ในช่วง รอการพัฒนาวัคซีน คาดอย่างเร็วสุดคือ Q64
ล่าสุด กระแส Trade war เป็ นประเด็นทีกลับมากดดันตลาดหุน้ โลกอีกครังในช่วง - สัปดาห์ทีผ่านมา อาทิ
วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฏหมายฉบับใหม่ทีให้อาํ นาจระงับการจดทะเบียน (Listing) มุง่ ไปทีจีน และ ล่าสุด
จีนมีออกกฎหมายความมันคง กับฮ่องกง คือ ไม่ให้ผชู้ มุ นุมในฮ่องกงปลุกระดมให้เกิดการแยกตัว ส่งผลให้
สหรัฐไม่พอใจ ซึงเป็ นประเด็นทียังต้องติดตามต่อ
ขณะทีไทย วันนีให้นาหนั
ํ ก . กระทรวงพาณิชย์ รายงานยอดส่งออกและนําเข้า เดือน เม.ย. คาด - %yoy
และ - % ตามลําดับ .ศบค.พิจารณาจะขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อออกไปอีก เดือน จนถึง
หรือไม่ ก่อนเสนอ ครม.พิจารณา วันอังคารหน้า รวมถึงในวันเดียวกัน จะพิจารณาเวลาเคอร์ฟิว อีกปัจจัย
หนึงทีต้องเริมจับตา แม้ปัจจุบนั จะมีนาหนั
ํ กยังไม่มากคือ กระแสการเมืองในประเทศ ซึงมีทงประเด็
ั
นรอย
ร้าวในพรรคร่วมรัฐบาล การเปิ ดประชุมสภาฯ เริมประชุมนัดแรก
พ.ค.
ซึงจะมีการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ พ.ร.ก. ฉบับทีใช้กระตุน้ เศรษฐกิจ พัฒนาการของเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจสร้างแรงกดดัน
ต่อ SET Index ในระยะต่อไป

Economic Indicator ฟื้นตัว ตาม SET Index ที่ปรับตัวขึ้นไปนำหน้าแล้ว
ดัชนีเศรษฐกิจ(Economic Indicator) ในหลายประเทศล่าสุดเริมสัญญาณพลิกกลับมาฟื นตัว เห็นได้จาก
การรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน พ.ค. 2563 ตลอดสัปดาห์ทีผ่านมาของหลายประเทศ อาทิ สหรัฐ
, ยุโรป, อังกฤษ, ออสเตรเลีย เป็ นต้น (ดังรูปซ้าย) พบว่า ดัชนี PMI ฟื นตัวเฉลีย 14%mom จากจุดตําสุด
ในเดือน เม.ย. 2563 ขณะทีไทย ดัชนีภาคการผลิต ล่าสุด คือเดือน เม.ย. ยังหดตัว แต่คาด เดือน พ.ค.
น่าจะพลิกกลับมาฟื นตัวสอดคล้องกับประเทศอืน
ทังนีหากพิจารณาในส่วนของตลาดหุน้ ซึงเป็ น Leading Indicator ฟื นตัวเร็วกว่าการฟื นตัว Economic
Indicator กล่าวคือ SET indexปรับตัวขึนไปนําหน้าแล้ว หรือฟื นจากจุดตําสุดในช่วงปลายเดือน มี.ค. 2563
ขึนมาราว % (ดังรูป) โดย ASPS ประเมิน Set index มีแนวโน้มแกว่งออกข้าง (Sideway) เนืองจาก
Valuation ทีเริมตึงตัวมากขึน
ดัช นี PMI ภาคการผลิต และตลาดหุน้

ทีมา: Bloomberg

กลุ่มสื่อสารเป็นตัวเลือกที่ควรให้ความสนใจมากขึ้น เลือก ADVANC
ฝ่ ายวิจยั เชือว่ากลุม่ สือสารกลับมามีความน่าสนใจมากขึน โดยผลกระทบต่างๆทีเกิดขึนในช่วง Q63 อาทิ
การแข่งขัน, ผลกระทบ COVID-19 ทีนํามาสูม่ าตรการช่วยเหลือลูกค้าด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ได้ถกู
สะท้อนลงในราคาหุน้ ไปมากแล้ว ขณะทีเริมมีสญ
ั ญาณเชิงบวกกลับเข้ามา ซึงน่าจะส่งผลดีตอ่ ราคาหุน้
ระยะถัดไปเคลือนไหวแกร่งกว่าตลาด ได้แก่
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1) การบันทึกเงินชดเชยค่าช่วยเหลืออินเตอร์เนต

GB แก่ลกู ค้าจาก กสทช. เลขหมายละ
บาท ซึงยังไม่รวมในประมาณการ โดยกรณีดงั กล่าว หากอิงจํานวนลูกค้าทีรับสิทธิ ADVANC,
TRUE และ DTAC ที 8.56, 2.14 และ . ล้านเลขหมาย จะถือเป็ น Upside ต่อรายได้คา่ บริการ
ADVANC, DTAC และ TRUE ที . %, 0.3% และ . %
ปี
2) ภาวะการแข่งขันทีบรรเทาลง โดยเห็นสัญญาณตังแต่ พ.ค. ทีทุกรายกําหนดโควตาปริมาณใช้
ข้อมูลของแพ็คเกจ Unlimited Data Fix Speed สําหรับลูกค้าเติมเงิน จากเดิมให้ใช้ไม่จาํ กัด ทังนี
คาดว่าการปรับตัวดังกล่าวเพือชดเชยผลกระทบเศรษฐกิจ และซึงหากประเมินว่าเศรษฐกิจใน
ปี ขา้ งหน้ายังไม่สดใส เชือว่าการแข่งขันรุนแรงไม่นา่ จะกลับมาเร็ว ขณะทีในระยะกลาง ยัง
คาดหวังโครงสร้างค่าบริการทีดีขนได้
ึ จาก จุดยืน ADVANC และ TRUE ทีชัดเจนในเรืองการ
กําหนดราคาค่าบริการ G ทีสูงขึนกว่า G ซึงจะเป็ นภาพทีสอดคล้องกับโครงสร้างคลืนความถี
ทีเหนือกว่า DTAC
อย่างไรก็ตาม เพือรอความชัดเจนพัฒนาการเรืองดังกล่าวให้มากขึน เบืองต้นฝ่ ายวิจยั ยังคงคาดกําไรกลุ่ม
ปี
อิงหลักอนุรกั ษ์นิยม ลดลง 23% ไปก่อน ทังนี จากการศึกษา พบว่า ทุกๆรายได้คา่ บริการมือถือ (ไม่
รวม IC) ของ ADVANC, DTAC และ TRUE ทีสูงกว่าสมมติฐาน % จะช่วยหนุนกําไร ADVANC, DTAC
และ ที 1.7% และ 8.7% ตามลําดับ ส่วน TRUE ขาดทุนจะลดลง 21% ขณะทีเป็ นบวกต่อมูลค่าหุน้
ADVANC, DTAC และ TRUE ที 3, 3 และ 0.3 บาท ภาพรวมยังให้ลงทุน เท่าตลาด โดยชืนชอบ
ADVANC(FV@B210) ทีได้ผลบวกเงินชดเชยมาตรการสนับสนุนเนตฟรีมากสุด รวมถึงคาดหมายว่าจะได้
ประโยชน์การแข่งขันบรรเทาลงกว่ารายอืน จากฐานลูกค้าทีมีสงู สุดในกลุม่ นอกจากนี ยังเด่นทีมันคงสูง
นอกจากนี ยังชืนชอบ INTUCH(FV@B70) บริษัทแม่ดว้ ย ส่วน DTAC(FV@B43) ยังให้ Switch จากจุดอ่อน
เรือง G เช่นเดียวกับ TRUE(FV@B3.3) ทีมีจดุ อ่อนฐานะการเงิน

หลายประเทศกลับมาเปิดให้ Short Sell ได้ กดดันตลาดหุ้นผันผวนขึ้น ชอบ ADVANC,BDMS,TTW
หนึงสิงทีช่วยลดความผันผวนให้กบั ตลาดหุน้ ไทยในช่วงทีผ่านมา คือ การทีตลาดหลักทรัพย์ ปรับเกณฑ์
เพือลดระดับการเก็งกําไรลง ณ วันที มี.ค.
ด้วยวิธีตา่ งๆ ดังนี
 Short Sell ได้เฉพาะในราคาทีสูงกว่าราคาซิอขายครังสุดท้าย (Up Tick) ช่วยพยุงให้ราคาหุน้
ปรับฐานไม่เร่งตัวเร็วเท่าอดีตทีผ่านมา
 ปรับการหยุดซือขายหุน้ ชัวคราว (Circuit breaker) ถ้า SET Index ลดลง % จะหยุดซือขาย
นาที, ถ้า SET Index ลดลง % จะหยุดซือขาย นาที และถ้า SET Index ลดลง % จะหยุด
ซือขาย นาที หลังจากนันจะเปิ ดซือขายต่อจนถึงสินวัน ( ระดับ)
 ตลาดฯปรับปรุงเกณฑ์ราคาซือขายสูงสุด-ตําสุดในแต่ละวัน (Floor-Ceiling) เหลือ +/- % จาก
เดิมที +/- % โดยเกณฑ์ใหม่บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ที มี.ค. - มิ.ย.
กระบวนการต่างๆ ถือว่าได้ผลลัพธ์เป็ นทีน่าพอใจ โดยแบ่งออกเป็ น มุม
 ปริมาณการ Short Sell ในระบบลดลงอย่างเห้ นได้ ชัด สะท้อนจากปริมาณ Short Sell ใน
ตลาด ตังแต่ตน้ ปี ถึงวันก่อนบังคับใช้ เฉลียสูงถึง 3,
ล้านบาท/วัน แต่หลังจากมีการใช้
มาตรการต่างๆ ปริมาณการ Short Sell ลดลงมาอยูท่ ี ล้านบาท (ลดลง %)
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เปรียบเทียบมูล ค่า Short Sell ช่วงหลัก เกณฑ์ป กติแ ละหลัก เกณฑ์ช ัวคราว
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 ตลาดหุ้นไทยฟื นตัวแรงกว่าประเทศอืนๆทีเริมกลับมาให้ Short Sell มาก โดย SET ฟื นตัว
จากจุดตําสุดของปี แล้วกว่า
จุด คิดเป็ นสัดส่วนฟื นขึนมาแล้วกว่า % ของทีปรับตัวลงไป
ซึงถือได้วา่ ปรับตัวขึนมาแรงกว่าหลายๆ ประเทศ ทีเริมทีการกลับมาเปิ ดให้ Short Sell อีกครัง
เช่น ตลาดหุน้ ฝรังเศสฟื นตัวขึน % ของทีปรับตัวลง, กรีซ 1% ของทีปรับตัวลง, เบลเยียม
30% ของทีปรับตัวลง, อิตาลี . % ของทีปรับตัวลง และสเปน % ของทีปรับตัวลง เป็ นต้น
สรุ ปคือ การทีหลายๆประเทศเริมมีการกลับมาเปิ ดให้ Short Sell อาจส่งผลให้ ภาพรวมตลาดหุ้น
โลก มีลักษณะผันผวนมากขึน ส่วนประเด็นการขยายลดความผันผวนของตลาดหุ้นไทย ต้ องรอ
ติดตามในวันที พ.ค. นี ว่าจะมีการขยายระยะเวลาทีกล่าวมาข้ างต้ นออกไปจากสินสุด
มิ.ย. เป็ น ก.ย. หรือไม่? อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจาก Valuation ตลาดหุ้นไทยถือว่าอยุ่
ในระดับทีแพง ซึงมี PER63F อยู่ที . เท่า ทําให้ การปรับตัวเพิมขึนต่อจากนีอาจทําได้ ยากขึน
ดังนันกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนีจําเป็ นต้องพิถีพิถนั ในการเลือกหุน้
รวมถึงหุน้ ปั นผลสูง แนะนํา หุน้ เด่นทีน่าสนใจดังนี

เน้นหุน้ พืนฐานแข็งแกร่งผันผวนตํา

TTW(FV @ 15.10) การเข้าลงทุน TTW ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปั จจุบนั ถือเป็ นทางเลือกทีดี
เนืองจากเป็ นหุน้ Defensive จากธุรกิจนําประปาซึงได้รบั ผลกระทบจํากัด เสริมด้วยธุรกิจไฟฟ้าจาก CKP ที
คาดจะเห็นการฟื นตัวในช่วง H อีกทังยังจ่ายปั นผลให้สมําเสมอ ครัง/ปี คิดเป็ น Div Yield . % ต่อปี
โดยระยะสันกําไร Q63 คาดจะฟื นตัวได้ QoQ ตามฤดูกาล ส่วนทังปี คาดเติบโต . %yoy มาอยู่ที .
พันล้านบาท จากแรงหนุนหลักของลูกค้าครัวเรือนทีความต้องการใช้นาประปาเพิ
ํ
มสูงขึน โดยเฉพาะปี นีที
คาดว่าภัยแล้งจะทําให้อากาศร้อนกว่าปกติตลอดทังปี
ADVANC(FV @ 210.00) ราคาหุน้ ปรับฐานตอบรับผลกระทบเชิงลบการแข่งขันและ COVID-19 ไปแล้ว
ขณะทีปั จจุบนั เริมเห็นสัญญาณการแข่งขันในอุตสาหกรรมดีขนึ จากการจํากัดปริมาณใช้ขอ้ มูลแพ็คเกจ
Unlimted Data ของลูกค้าเติมเงิน ซึงบวกต่อ ADVANC ทีมีฐานลูกค้ามากสุด อีกทังระยะยาวมีโอกาสเรียก
เก็บค่าบริการ G เพิมได้ หลัง TRUE แสดงจุดยืนทีจะเรียกเก็บค่าบริการ G สูงขึนเช่นเดียวกัน และยังมี
ฐานะการเงินแข็งแกร่งกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงปี ละ . - . หมืนล้านบาท และคาดหวัง Div
Yield มากกว่า % ต่อปี
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BDMS (FV@B23.8) ราคาหุน้ ยัง Laggard หุน้ ขนาดใหญ่อืนๆ โดย YTD ปรับตัวลดลง % ขณะที
SET50 Index ปรับตัวลงเพียง %(ytd) โดยฝ่ ายวิจยั ฯ เชือว่าสะท้อนผลกระทบ COVID-19 ไปมากแล้ว
ขณะทีกลุม่ ผูป้ ่ วยไทยเริมเห็นการฟื นตัว mom รวดเร็วในเดือนพ.ค. และการฟื นตัวของผูป้ ่ วยต่างชาติ
ระยะสัน-กลางยังคาดหวังสูงและเร็ว จากจุดเด่น COVID-19 ในประเทศไทยทียังควบคุมได้ดี เทียบกับรพ.
คูแ่ ข่งการแพทย์ในอินเดีย + สิงคโปร์ ทียังไม่คลีคลาย ทําให้น่าจะเห็นการกลับมาอนุญาตเดินทางกลับเข้า
มาเร็วกว่ากลุม่ อืนๆ อีกทังมีคา่ Beta น้อยกว่า เหมาะสมเป็ นหุน้ หลบภัยในยามตลาดผันผวน

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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