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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น สวนทางกับปัจจัยพื้นฐานที่แวดล้อมด้ว ย
ปัจ จัยลบ ทำให้ระดับความเสี่ยงสำหรับการลงทุนสูงขึ้น นักลงทุนต้ อ ง
Trading ด้วยความระมัดระวัง ส่วนหุ้นที่เป็นเป้าหมายของการ Trading ได
แก่หุ้นที่ถูกนำเข้า MSCI Index และ SET50 Index กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วน Top Pick เลือก BBL, BDMS และ TTW

SET Index วิ่งสวนทางพื้นฐาน ... Trading ด้วยความระมัดระวัง
SET Index ยังเดินหน้าปรับขึนต่อ แม้ปัจจัยแวดล้อมทางพืนฐานเต็มไปด้วยปั จจัยลบ ทัง
เศรษฐกิจทีกําลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ผลประกอบการทีหดตัวแรง Trade War กําลังปะทุ
รวมถึงความรุ นแรงทีเกิดขึนในสหรัฐฯ ภาวะดังกล่าวทําให้ระดับความเสียงสําหรับการ
ลงทุ น อยู่ ใ นระดับ สู ง และถื อ เป็ น ภาวะตลาดฯ ที นั ก ลงทุ น ต้อ ง Trading ด้ว ยความ
ระมัดระวัง สําหรับประเด็น Trading ในช่วงเวลานี น่าจะเป็ นเรืองของการ Rebalance
พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน เพือรับกับการเปลียนแปลงของหุน้ ทีถูกคํานวนใน
MSCI Index รวมถึง SET50 Index ซึงทําให้เห็นแรงซือในหุน้ บางตัว โดยหุน้ ทีฝ่ ายวิจัย
เลือกเป็ น Top Pick ทัง บริษัท ได้แก่ BBL, BDMS และ TTW ก็อยู่ในขอบข่ายทีจะได้รบั
ประโยชน์ กลยุทธ์การลงทุนในวันนีจึงยังไม่มีการปรับเปลียนพอร์ตการลงทุน ส่วนประเด็น
การเมืองในประเทศ ฝ่ ายวิจยั เชือว่ามีโอกาสทีจะเห็นการเปลียนแปลงในรู ปแบบของการ
ปรับ ครม. ตามมา หลังจากทีการเปลียนแปลงโครงสร้างการบริหารในพรรคแกนนํารัฐบาล
อย่าง พลังประชารัฐ สินสุดลง อย่างไรก็ตามเชือว่า ปั จจัยการเมืองในประเทศ จะยังไม่
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ Sentiment การลงทุนในช่วงนี
จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ของไทย และ SET Index
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ทีมา: กรมควบคุมโรค, Bloomberg

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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จีนชะลอซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐ อีกหนึ่งสัญญาณตึงเครียดของ
Trade War
นับตังแต่ตน้ ปี 2563 Trade War สหรัฐ-จีน มีขอ้ ยุติชวคราว
ั
หลังจาก 2 ประเทศทําสัญญา
พักรบคือสหรัฐสัญญาชะลอการขึนภาษี นาํ เข้ากับจีนรอบ 4.2 วงเงิน 1.6 แสนล้านเหรียญ
และลดภาษี นาํ เข้ารอบที 4.1 ลงครึงนึงเหลือ 7.5% ส่วนจีนสัญญาจะนําเข้าสินค้าจาก
สหรัฐ 7.67 หมืนล้านเหรียญฯในปี 2563) ดังตาราง
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตังแต่กลางเดือน พ.ค.
ทีผ่านมาสถานการณ์กลับมาตึง
เครียดอีกครังหลังจากฝั งจีน : เริมมีท่าทีแข็งกร้าวต่อสหรัฐมากขึน เริมตังแต่ .) ออก
กฎหมายความมันคงแห่งชาติในฮ่องกง และล่าสุดเมือวานนีรัฐบาลจีนสัง บริษัทรัฐวิสหา
กิจ Cofco และ Sinograin ชะลอนําเข้าสินค้าเกษตรถัวเหลือง, เนือหมู ฯลฯ จากสหรัฐ (ยัง
ไม่มีรายละเอียดมูลค่าสินค้าทียกเลิก)
ฝั งสหรัฐ : ในช่วงตลอดเดือน พ.ค.
ออกมาตการกดดันจีน อาทิ

–ปั จจุบนั ประธานาธิบดีทรัมป์ และคณะทํางาน

 ร่างกฏหมาย Holding Foreign Companies Accountable Act หากผ่านสภา
ล่างและประธานาธิบดีทรัมป์ อนุมตั ิจะทําให้มีการถอดบริษัทจีน ออกจากตลาด
หุน้ สหรัฐ
 ขึนบัญชีดาํ (Entity List) บริษัทจีนจํานวน 33 บริษัท อาทิ JD.COM, BAIDU
 เตรียมควําบาตรเจ้าหน้าทีรัฐของจีน
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โดย ASPS ยัง ให้น าหนั
ํ ก ไปทีข้อตกลงการค้า สงบศึก ดังกล่า ว (หากมี การยกเลิ ก และ
กลับมาขึนภาษี นาํ เข้าในรอบ . - . อีกเชือว่าจะกดดันเศรษฐกิจและตลาดหุน้ ไทย โดย
เชือว่ามีโอกาสทีประธานาธิ บดีทรัมป์ เดินหน้าจะกีดกันการค้าจีนอีกครัง ตามนโยบาย
American first แ ล ะ ข้ อ สั ง เ ก ต คื อ Poll สํ า ร ว จ ค ะ แ น น เ สี ย ง พ ร ร ค Republican
(ประธานาธิบดี Trump)ลดลงต่อเนืองและตํากว่าพรรค Democrat (Joe Biden)
ผลสำรวจการเลือกตั้งสหรัฐในปี 2563

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ผลต่อตลาดหุ้นและตลาดเงิน ในระยะสัน คือ ในช่วงเมือคืนทีผ่านมามิได้ ตอบรับ
เชิงลบต่อ ประเด็น Trade war และการประท้ วงคนผิวสี เห็นได้ จาก ดัชนี Dowjones
, S&P500 และราคานํามันดิบและถัวเหลือง ยังทรงตัว เนืองจาก สหรัฐ เมือวานนี
มี ร ายงายดั ช นี PMI ภาคการ ผลิ ต ของสถาบั น ISM เดื อ น พ.ค. ออกมาฟื นตั ว
3.8%mom และดีก ว่าทีตลาดคาดที 43.1 จุด แสดงถึงภาคการผลิต ของสหรัฐทีเริม
มีส ัญญาณฟื นตัว

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไทยดีขึ้น แต่คาดอัตราการการใช้กำลังการ
ผลิตภาคบริการหายไป 50%
สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในไทยมีแนวโน้มดีขนอย่
ึ างต่อเนือง สังเกตได้
จากจํานวนผูต้ ิดเชือล่าสุด ล่าสึดเมือวานนี เพิมขึนเพียง 1 รายเท่านัน และเป็ นทีสังเกตุว่า
ตังแต่ พ.ค. เป็ นต้นมารายงานผูต้ ิดเชือมาจากมาจากต่างประเทศ และอยู่สถานกัน
ของรัฐ (State Quarantine) ทังหมด (ดัง รู ป ) โดยรวมบ่ ง ชี ได้ว่ า COVID-19 ในไทยมี
แนวโน้มดี และบ่งชีว่าการระบาดในประเทศดีขนมาก
ึ
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จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทย และ SET Index

ทีมา: กรมควบคุมโรค, Bloomberg

ASPS ถือเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุน้ และเศรษฐกิจเนืองจากจะทําให้รฐั บาลผ่อน
ปรนการเปิ ดธุรกิจในระยะถัดไปในเฟสที อย่างไรก็ตามเชือว่ารัฐบาลไทยยังจําเป็ นต้อง
คงมาตรการ Social Distancing ต่อไปจนกว่าการพัฒนาวัคซีน COVID-19 จะสามารถนํา
ออกมาใช้ได้ ผลของ Social distactancing คาดจะกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาว และ
คาดกระทบอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตภาคบริการ(Service) หายไป % ตัวอย่างเช่น
โร งห นั ง : มี ข ้อ กํา หนด คื อ ที นัง ที เว้น - ที นัง , ร ถไฟ ฟ้ า : ที นัง ที เว้น ที
เช่น เดียวกับ เครืองบิน ร้านอาหารและร้านกาแฟ
โดยรวมประเมินเศรษฐกิจไทยปี
หดตัว - . % และเศรษฐกิจไทยงวด Q63 ASPS
ประเมินจะเป็ นไตรมาสทีหดตัวมากทีสุดของปี คือคาดหดตัว %yoy,-15.1%qoq และ
ขนาด GDP จะหายไป . แสนล้านบาทเมือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ผลจาก Social
Distancing ดังกล่า ว และเดื อ น เม.ย.-พ.ค. หลายประเทศ Lockdown ทํา ให้กิจ กรรม
เศรษฐกิจทัวโลกหดตัว, ภาคธุรกิจต่างประเทศและในประเทศชะลอการลงทุน, แนวโน้มผู้
ว่างงานเพิมขึน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยจะค่อยๆหดตัวน้อยลงในงวด Q63 (ดัง
รูป)
คาดการณ์ GDP รายไตรมาส

ทีมา: สภาพัฒนฯ ASPS
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กลยุทธ์ยังชอบหุ้นดีดี TTW, BBL, BDMS แถมมี Fund Flow
สนับสนุนชั่วคราว จากธีม Index Play
ปั จจุบนั ตลาดหุน้ ไทยยังต้องเผชิญกับหลากหลายความเสียง ทังประเด็นการก่อจลาจลใน
สหรัฐ ความไม่สงบในฮ่องกง สงครามทางการค้าจีน – สหรัฐ รวมถึงประเด็นการเมืองใน
ประเทศ แต่ ยั ง มี ห้ ุ น ในธี ม Index Play ที น่ า จะ Outperform ตลาดได้ ดี ใ นช่ ว งนี
เนืองจากนักลงทุนเริมให้ นําหนักกับประเด็นนีมากขึนเรือยๆ และคาดว่าจะมีแรง
หนุ นจาก Fund Flow ทังจากสถาบันฯทังในและต่างประเทศเข้ ามาสนั บสนุ นเป็ น
การชัวคราว
ดังนั นฝ่ ายวิจัยฯจึงทําการค้ นหาหุ้นทีสถาบันฯและต่ างชาติหมายปอง โดยแบ่ ง
ออกเป็ น ส่วน คือ


หุ้นทีคาดว่ าได้ แรงหนุ นจากนั กลงทุนสถาบันฯ เริมจากคํานวณหาหุน้ เข้า/
ออก SET และ SET รอบ H หลังจากมีขอ้ มูลครบถ้วน โดยฝ่ ายวิจยั ฯ
ประเมิ น ว่ า หุ้น ที เข้า /ออก SET
คู่ และหุ้น ที เข้า /ออก SET อี ก คู่
(รายละเอี ย ดในบทวิ เ คราะห์ Quantitative Analytic ฉบับ เต็ ม ในวัน นี ) ชอบ
TTW ซึงมี โ อกาสเข้า ดัช นี SET50 และจากสถิ ติใ นอดี ต พบว่า หุ้น ถูกคัดเข้า
SET มักจะ Outperform ตลาดได้ดี โดยเฉพาะช่วง เดือนก่อนวันบังคับใช้
( ก.ค. ) ให้ผลตอบแทนเฉลียราว . % (มีโอกาสปรับตัวเพิมขึน %)
หุ้นที่คาดว่าได้แรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันฯ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส



หุ้นทีคาดว่าได้ แรงหนุนจากการเคลือนย้ ายเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติ
ต่ า งชาติ เ ริมกลับ มาซื อหุ้น ไทย วัน ติ ด ต่ อ กัน ด้ว ยมูล ค่ า . พัน ล้า นบาท
เนืองจากอยู่ในช่วง Rebalance พอร์ตส่วนทีตกค้าง ตามดัชนี MSCI ดังนันฝ่ าย
วิ จัยจึง ทํา วิ เ คราะห์การเคลือนย้า ยของ Fund Flow ด้ว ยโมเดล ASPS Alpha
Analytic ทําให้เห็นแนวโน้มว่าเม็ดเงินลงทุนกําลังให้นาหนั
ํ กกับหุน้ กลุ่มไหนมาก
สุด พร้อ มกั บ คัด เลื อ กเฉพาะหุ้น ที มี พื นฐานแข็ ง แกร่ง และอยู่ใ นดัช นี MSCI
Emerging Market คาดว่า น่ า จะ Outperform ตลาดได้ดีใ นช่ ว งนี คื อ BDMS,
BH, BBL, KBANK, LH, IMPACT, CPF ชอบ BDMS และ BBL มากสุด
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กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นที่คาดว่าได้แรงหนุนจากการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

สรุ ปกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ยามตลาดผั น ผวน แนะนํ า หุ้ น ดี ดี (Defensive & Dividend)
อย่ า ง BDMS, BBL และ TTW เป็ น Toppick แถมยั ง มี Fund Flow คอยสนั บ สนุ น
ชัวคราว จากธีม Index Play อีก

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

