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5 มิถุนายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ระดับ PER กว่า 21 เท่า Market Earning Yield Gap ลงมาต่ำกว่า 4% มี
โอกาสที่ทำให้ SET Index ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่อง ถูกขายทำกำไร
ได้ตลอดเวลา วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต แต่ให้เข้มงวดกับการตั้ง Stop Profit
สำหรับหุ้นในพอร์ต เพี่อ Lock กำไรไว้ในระดับที่น่าพอใจ สำหรับหุ้น Top
Pick เลือก AMATA, CPALL และ STEC

Liquidity Driven รอบนี้มีข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
การปรับตัวขึนของ SET Index รอบนีมีแรงขับเคลือนหลักมาจากเม็ดเงินทีเป็ นสภาพคล่อง
ในระบบการเงิ น (Liquidity Driven) ซึงวิ งหาผลตอบแทนที สูง ขึนภายใต้ภ าวะที อัต รา
ดอกเบียในตลาดตําเป็ นประวัติการณ์ แต่หากประเมินจากสถานการณ์แวดล้อมทีเป็ นอยู่
ฝ่ ายวิจัยเห็นว่าแรงขับเคลื อนดัง กล่าวก็ มีข ้อจํา กัดอยู่มากภายใต้สถานการณ์ปั จ จุบัน
เนืองจากระดับอัตราผลตอบแทนทีคาดหมาย(Expected Return) สําหรับตลาดหุน้ ไทยอยู่
ในเกณฑ์ที ตํา โดยที ค่ า PER สํา หรับ ปี
ปรับ ขึนไปสูง กว่ า เท่ า ซึงสูง สุด เป็ น
ประวัติการณ์สาํ หรับ Forward PER ส่งผลทําให้ Market Earning Yield Gap ปรับลดลง
มาตํากว่า % เทียบกับค่าเฉลีย ปี ซึงอยู่ทีราว . 5% นอกจากนีหากเทียบเคียงค่า
PER ของตลาดหุน้ ไทยเทียบกับตลาดหุ้นโลก หรือ ภูมิภาค ก็ ถือว่าอยู่ในระดับ Top 3
องค์ประกอบดังกล่าวทําให้ความน่าสนใจสําหรับการลงทุนในตลาดหุน้ ไทยปรับลดลง
และมีความเป็ นไปได้ที SET Index จะถูกขายทํากําไรออกมาได้ตลอดเวลา กลยุทธ์วนั นีไม่
มี ก ารปรับ พอร์ต ปล่อ ยให้กาํ ไรเดิ น หน้า เพิมขึนต่อไป แต่ใ ห้ตัง Stop Profit สูง ขึน เพือ
Lock กําไรทีน่าพอใจส่วนหุน้ Top Pick เลือก AMATA, CPALL และ STEC
Market Earning Yield Gap และ SET Index

1,411.01
36.83
122,562

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

2,469.57
1,476.71
3,879.95
-7,826.23
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

ภวัต ภัทราพงศ์

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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ตลาดแพง แต่ถูกขับเคลื่อนจากสภาพคล่องเป็นหลัก เน้นหุ้นดีดี
ผสมหุ้นเก็งกำไร ชอบ CPALL, AMATA, STEC
ช่ ว งนี ตลาดหุ้น ไทยปรับ ตัว ถูก ขับ เคลื อนด้ว ยสภาพคล่ อ งในระบบการเงิ น (Liquidity
Driven) เป็ นหลัก โดยต่างชาติซือสุทธิหนุ้ ไทย วันติดต่อกัน มูลค่า . หมืนล้านบาท แต่
ตลาดยังขาดปั จจัยพืนฐานทีหนักแน่นเพียงพอ สนับสนุน อยู่
ดังนันฝ่ ายวิจยั ฯ จึงทําการวิเคราะห์หาความต่อเนืองของ Fund Flow ทีจะคอยหนุนตลาด
โดยแบ่งออกเป็ น ส่วน ดังนี
1. Fund Flow จากนักลงทุนต่างชาติ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น ส่วน
1.1. ค่าเงินบาทแข็งค่าเช่นเดียวกับประเทศอืนในภูมิภาค แสดงให้เห็นว่าความ
น่าสนใจในการลงทุนจากถูกกระจายตัวไปในหลายๆ ประเทศทัวทังภูมิภาคไม่ใช่
เฉพาะตลาดหุน้ ไทยเพียงแห่งเดียว ขณะทีค่าเงินบาทไทย ในช่วง เดือนทีผ่าน
มาแข็งค่าขึนมาแรงถึง . % สูงกว่าประเทศอืนๆ (น้อยกว่าอินโดนีเซียเพียง
แห่งเดียวเท่านัน) โดยฝ่ ายวิจยั ฯประเมินว่าการแข็งค่าอาจเหลือน้อยลง ทําให้ Fx
Gain ทีได้ลดน้อยลงตามไปด้วย
เปรียบเทียบ ค่าเงินของแต่ละประเทศตั้งแต่ 1เม.ย.63-ปัจจุบัน

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

1.2. Valuation (PER63F) ตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับทีแพงสุดในภูมิภาค ตลาด
หุน้ ไทยฟื นจากจุดตําสุดช่วงกลางเดือน มี.ค. แบบไม่พกั หายใจกว่า จุด หรือ
45.6% จนมีคา่ PER63F ทีฝ่ ายวิจยั ประเมินสูงถึง เท่า สูงสุดในภูมิภาค
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PER20F-21F ของตลาดหุ้นทั่วโลก

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

2. Fund Flow จากนัก ลงทุน ในประเทศ การวิเ คราะห์อ อกเป็ น ส่วน
2.1. Valuation (PER63F) ล่าสุดทีระดับ เท่า ตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับสูงสุด
เมื อเทียบกั บ ในอดี ต ทีผ่ า นมา ขณะที PER63F เฉลียย้อ นหลัง ปี อยู่ที
16.87 เท่า เท่านัน
PE ตลาดหุ้นไทยเทียบกับในอดีต

ทีมา: Bloomberg

2.2. Market Earning Yield Gap ตลาดหุ้ น ไทยล่ า สุ ด แคบลงมาเร็ ว เหลื อ เพี ย ง
3.98% (จาก 5.5% ในเดือน มี.ค.) และตํากว่าค่าเฉลียในอดีตที . 5% เนืองจาก
ดัชนี ทีปรับตัวขึนมาแรง บวกกับ Bond Yield ทีเริมทยอยขยับขึน ทําให้ความ
น่าสนใจในการ Search for yield เริมลดน้อยลงกว่าในอดีตมาก
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Market Earning Yield Gap ของ SET Index

ทีมา: Bloomberg

สรุ ปตลาดหุน้ ไทยแพงมากทัง มิติ คือ เมือเทียบกับในอดีตและในภูมิภาค ขณะทีแรง
ขับเคลือนจากสภาพคล่อ งส่ว นเกิ น ทังจากนักลงทุน ต่า งชาติ แ ละนัก ลงทุน สถาบัน มี
โอกาสลดน้อยถอยลง จาก Market Earning Yield ทีไม่คอ่ ยจูงใจ ดังนันกลยุทธ์เน้นหุน้ ดีดี
(Dividend & Defensive) คื อ หุ้น ปั นผล ชอบ TTW, BBL, LH หุ้น ผัน ผวนตํา ADVANC,
BDMS, CPALL, BCPG ผสมหุน้ ทีมีกระแสเก็งกําไร ชอบ AMATA, STEC
Toppick วันนีเลือก CPALL, STEC, AMATA

ECB อัดฉีดเงิน QE เพิ่ม, สัปดาห์หน้าติดตาม ประชุม Fed, ประชุม
OPEC
ต่างประเทศเมือวานนีมี ประเด็นสําคัญ คือ .)ผลการประชุ ม ธนาคารกลางยุโ รป
(ECB)มีมติเพิมวงเงินซือพันธบัตร (QE) เพือรองรับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
COVID-19 (Pandemic Emergency Purchase Program: PEPP) โดยเพิ มวงเงิ น อี ก 6
แสนล้านยูโร (มากกว่าทีตลาดคาดจะเพิม 5 แสนล้านยูโร) ส่งผลให้มาตรการ PEPP มี
วงเงินรวม 1.35 ล้านล้านยูโร และ ECB ยังได้ขยายระยะเวลามาตรการ PEPP ออกไปอีก
จนถึงเดือน มิ.ย.
จากเดิมทีมาตรการจะสินสุดปลายปี 2563 (ดังรู ป) ทังนี ECB
ปรับลดประมาณการ GDP ยุโรปปี 2563 ลงเหลือ -8.7%yoy จากเดิมทีคาดไว้ 0.8%yoy
ส่วนอัตราเงินเฟ้อปี เดียวกันปรับลงเหลือ 0.3%yoy จากเดิมทีคาด 1.1%yoy
ผลต่อตลาดการเงิน คือ ค่าเงินยูโรแข็งค่า . % และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของ
ประเทศสมาชิกยุโรปปรับลดลง อาทิเช่น Bond Yield 10 ปี สเปนลดลง 0.011%, Bond
Yield 10 ปี อิตาลี และฝรังเศส ลดลงเฉลียเท่ากัน 0.01%
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2.) ฝั งสหรั ฐ รายงานจํา นวนผู้ข อรับสวัสดิ ก ารกรณี ว่า งงาน (Initial Jobless Claims)
สัปดาห์ทีผ่านมา เพิมขึนอีก 1. ล้านราย สูงกว่าตลาดคาดเพิมขึน 1.8 ล้านราย ส่งผลให้
นับตังแต่ COVID-19 ผูข้ อสวัสดิการว่างงานรวมกัน . ล้านราย โดยให้นาหนั
ํ กคืนนี
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน พ.ค. 2563 ตลาดคาดจะลดลง แสนราย
หนุนอัตราการว่างงาน ในเดือนเดียวกัน เพิมขึนเป็ น 19.8% จาก . % ในเดือนก่อน
ประเด็นต่างประเทศทีให้นาหนั
ํ กสัปดาห์หน้าหลักๆ คือ


มิ . ย.ธนาคาร โลก(World bank)จะออกรายงานคาดการณ์เ ศรษฐกิ จโลก
(World GDP) คาดว่ามีโอกาสทีจะปรับลด GDP ลงจากรอบ ม.ค. ทียังคงคาด
เศรษฐกิจโลกขยายตัว . %yoy (ยังไม่รวมผลกระทบ COVID-19) เป็ นมาหด
ตัว เทียบกับ IMF ล่าสุดคาด World GDP ปี
หดตัว %yoy
 - มิ.ย. ประชุม ประเทศผู้ผ ลิต นํามัน OPEC+ ผ่าน Conference หลักๆ
ให้นาหนั
ํ กซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียจะตกลงขยายระยะเวลาตัดลดการผลิต
. ล้านบาร์เรล/วันต่อไป อีก - เดือนตามทีคาดหรือไม่ (ปั จจุบนั ข้อตกลงคือ
ตัดลการผลิตนํามทัน . ล้านบาร์เรล/วัน พ.ค.-มิ.ย. และ . ล้านบาร์เรล d
ก.ค.- ธ.ค.
 10-11 มิ.ย.ประชุม ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) Consensus คาดจะยังคงอัตรา
ดอกเบียนโยบาย . %(ระดับตําสุดเป็ นประวัติการณ์) ในรอบนีให้นาหนั
ํ ก
ประมาณการ (Economic Projection) และ Statement ของคณะกรรมการ Fed
จะเป็ นอย่างไร และให้นาหนั
ํ กรายละเอียดที Fed จะปรับเปลียนการเข้าซือ
พันธบัตรในรูปแบบ Yield Curve Control (คาดคล้ายธนาคารกลางญีปุ่ น BOJ)

วันนี้ให้น้ำหนักการผ่อนคลายธุรกิจเฟส 4 คาดหนุนดัชนีความ
เชื่อมั่น CCI ดีต่อ CPALL
หลังจากจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ COVID-19 ของไทยทียังรักษาระดับตําต่อเนือง (แม้
รายงานผูต้ ิดเชือแต่ละวันทีเพิมขึน ล่าสุดวานนี ราย แต่มาจากต่างประเทศและสถาน
กักกันของรัฐทังหมด) โดยเชือว่ารัฐบาลจะยังคงเดินหน้าผ่อนคลายการเปิ ดธุรกิจต่อเนือง
ASPS ให้นาหนั
ํ กในวันนีทีประชุม ศบค.จะพิจารณาการผ่อนปรนระยะที 4 คาดก่อนจะ
เปิ ด ธุรกิจ (ดังรูป) ในช่วงกลางเดือน มิ.ย.
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Timeline การผ่อนคลายธุรกิจ (ให้น้ำหนักระยะที่ 4 สีแดง)

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ผลจาการทีรัฐบาลทยอยผ่อนคลายธุรกิจตังแต่ระยะที - เป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจในช่วง
2Q-3Q63 และหนุน ให้ดัช นี ชี นํา เศรษฐกิ จ เห็ น สัญ ญาณฟื นตัว คื อ ดัช นี ค วามเชื อมัน
ผูบ้ ริโภค(CCI) เดือน พ.ค. 63 เพิมขึนครังแรกในรอบ เดือน และเพิม 2.1%momอยู่ที
48.2 จุด ถือเป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ ค้าปลีก โดยวันนีเลือก CPALL (FV@B78) เป็ น
Top pick ทีได้ประโยชน์การบริโภคฟื นตัวมากสุด จากสาขาครอบคลุม และยังมี Upside
เข้าลงทุน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีหุ้นกลุ่มค้าปลีก
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เงินเฟ้อไทย ติดลบเป็นเดือนที่ 3 ถือเป็นสัญญาณลบต่อเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน พ.ค.
หดตัว -3.44%yoy (หดตัวมากทีสุดในรอบ 10 ปี 10
เดือน) และเข้าสูภ่ าวะเงินฝื ดทางเทคนิค (Technical Deflation) ซึงเป็ นนิยามโดยอัตราเงิน
เฟ้อติดลบต่อนเองอย่างน้อย 3 เดือน แต่ถา้ พิจารณาจํานวนสินค้า พบว่าสินค้าส่วนใหญ่
ยังมีราคาเพิมขึนในเดือน พ.ค. 2563 โดยสินค้าทีมีราคาเพิมขึนมี 195 รายการ แต่สินค้าที
มีราคาลดลงจํานวน 151 รายการ สาเหตุสาํ คัญทีเงินเฟ้อยังหดตัวมากจากราคาสินค้า
กลุ่มพลังงานยังหดตัว - . %yoy (ราคานํามับดิ บ ดูไบหดตัว 54%yoy ในเดือน พ.ค.
2563), ผักและผลไม้หดตัว 8.8%, กลุ่มเคหสถานหดตัว -5.6% จากการปรับลดค่าไฟฟ้า
และนําประปา ตามนโยบายรัฐ
โดยรวมทํา ให้อัต ราดอกเบี ยที แท้จ ริง ไทยกว้า งขึนจากเดื อ นก่ อ นหน้า อัต ราดอกเบี ย
นโยบายปั จจุบัน 0.5% หักลบด้วยเงินเฟ้อ) ล่าสุดอยู่ราว 3.94% ทําให้ยังเปิ ดช่องให้ใช้
ธปท. ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อในอนาคต สอดคล้องกับถ้อยแถลงการประชุม กนง.
เดือน พ.ค. 2563 ยังส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพิมเติมได้อีกหากจําเป็ น
อัตราดอกเบี้ย และ P/E ของ SET Index
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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