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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การปรับลดลงแรงของตลาดหุ้นต่างประเทศ น่าจะกดดัน ให้ SET Index
ปรั บ ตั ว ลดลงแรงเช่ น กั น อย่ า งไรก็ ต ามการเลื อ กหุ ้ น Dividend &
Defensive พร้อมการรักษาวินัยเรื่อง Stop Profit จะช่วยรักษามูลค่าของ
พอร์ตได้เป็นอย่างดี วานนี้ได้ทำการ Stop Profit หุ้น BDMS รับกำไร 9%
ให้นำเงินพักไว้ใน BTSGIF ส่วน Top Pick เลือก DCC และ EGCO

Dividend & Defensive Stock ตัวช่วยที่ดีช่วงตลาดปรับฐาน
SET Index ปรับฐานลงมาตามทีฝ่ ายวิจยั คาด และวันนีก็น่จะเห็นการปรับตัวลดลงได้อีก
จากแรงกดดันทีมาจากตลาดหุน้ ต่างประเทศ กลยุทธ์การลงทุนทีได้คดั สรร Dividend และ
Defensive Stock บวกกับการให้ความสําคัญกับการทําเรือง Stop Profit น่าจะช่วยทําให้
นักลงทุนสามารถรักษากําไรไว้ในพอร์ตการลงทุนได้เป็ นอย่างดี โดยวานนีพอร์ตจําลองได้
ทําการ Stop profit หุน้ BDMS (นําหนัก % ของพอร์ต) รับกําไร % ในวันนีให้นาํ เม็ด
เงินดังกล่าวเข้าไปพักไว้ใน BTSGIF ซึงมี Beta ตําและราคามีสว่ นลดจาก NAV สูง ถือเป็ น
ทางเลือกในการลงทุนทีปลอดภัย สําหรับ หุ้น Top Pick วัน นี เลือ ก DCC และ EGCO
ส่วนประเด็นทีต้องติดตามในวันนีเป็ นเรืองการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ระยะที
โดยน่าจะเห็นการกลับมาเปิ ดดําเนินงานของภาคธุรกิจต่างๆ เกื อบครบ และคาดว่าจะ
ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว ซึงจะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริมฟื นตัวแม้ยังห่างไกลจาก
สถานการณ์ปกติ ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศ ซึงคาดว่าจะ
เห็นการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างเข้มข้น โดยประเทศที Real Interest Rate เป็ น
บวก ก็มีโอกาสลดดอกเบีย แต่หากติดลบก็จะใช้การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสุร่ ะบบโดยตรง
ตลาดหุ้นสหรัฐ VS. จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในสหรัฐ
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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

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

ตลาดหุ้นโลก และ ราคาน้ำมันดิบปรับฐานแรง จากประเด็น COVID
ตลาดหุน้ โลกปรับฐานลงแรงวานนี โดยเฉพาะตลาดหุน้ สหรัฐ ดัชนี Dows Jones ลดลง
6.9%, S&P 500 ลดลง 5.9% เป็ นต้น สาเหตุสาํ คัญมาจากความกังวลการระบาดของไวรัส
COVID-19 2nd wave ในสหรัฐ หลังรายงานผูต้ ิดเชือรายใหม่วานนีพุ่งขึน , ราย
สูงกว่า ต้นสัปดาห์ทีเพิมขึนเฉลีย , ราย โดยเชือว่าวันนีน่าจะสร้าง Sentiment ลบ
ต่อตลาดหุน้ Asia รวมถึง SET index ต่อ
ตลาดหุ้นสหรัฐ VS. จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในสหรัฐ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

เช่นเดียวกับราคานํามันดิบโลกปรับฐานแรง หลุด เหรียญฯ หรือลงราว % สะท้อน
จาก Brent 38.55 เหรียญฯ/บาร์เรล เกิดจากความกังวลกดดัน Demand นํามันอีกครัง
โดยรวมราคานํามันทีปรับตัวลดลงแรงกดดันสําคัญต่อ
หุ้นกลุ่มนํามันในวันนีทัง PTTEP (FV@B100) และ PTT (FV@B42) แต่อย่างไรก็ตามฝ่ าย
วิจัยได้นาํ เสนอในช่วงต้นสัปดาห์ว่าราคานํามันทีปรับตัวขึนแรงในช่วงทีผ่านมาและทํา
ระดับสูงสุดในรอบ เดือน ต้นเดือน มิ.ย. คาดเป็ นเพียงช่วงสันจากประเด็นบวกมติ ที
ประชุมกลุ่มโอเปกขยายเวลาปรับลดกําลังการผลิต . ล้านบาร์เรล/วันไปอีก เดือน คือ
ก.ค. (จากเดิมทีจะสินสุด มิ.ย.) และ ASPS ยังคงมุมมองเดิมคือ คาดราคานํามันดิบใน
ระยะถัด ไปมี โ อกาสจะอ่ อ นตัว ลงได้ ตามอัต ราการปรับ ลดกํา ลัง การผลิ ต ของกลุ่ม
OPEC+ ที จะทยอยลดลงตามแผน ยัง คงเน้น ให้ห าจัง หวะเข้า ลงทุน เมื อราคาอ่อ นตัว
เช่นเดิม
ส่ ว น ก ลุ่ ม โ ร ง ก ลั น TOP (FV@B43) BCP (FV@B21.2) PTTGC (FV@45) IRPC
(FV@B2.9) ราคาหุน้ ในช่วงทีผ่านมาได้ปรับตัวขึนแรงสวนทางกับพืนฐานปกติทียังอ่อนแอ
สะท้อนได้จากค่าการกลันทียังอยู่ในระดับตํามาก (อ้างอิงค่าการกลันตลาดสิงคโปร์ทียังคง
ติดลบราว . - เหรียญฯต่อบาร์เรล) โดยปั จจัยบวกปั จจัยเดียวทีโรงกลันจะได้รบั ในงบ
งวด Q63 คือการพลิกกลับมาบันทึกเป็ นกําไรจากสต๊อกนํามัน ดังนันเชือว่าช่วงสันราคา
ั
ามันที
หุน้ มีโอกาสปรับฐานมาสอดรับพืนฐานทีแท้จริงได้ ส่วนธุรกิจปิ โตรเคมีนนราคานํ
ลดลงถือเป็ นบวกต่อต้นทุนผูป้ ระกอบการโดยภาพรวม ภายใต้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมียงั
ทรงตัวได้ ดังนันคาดผลกระทบต่อราคาหุน้ จะไม่รุนแรงเท่ากลุ่มนํามัน โดยยังให้นาหนั
ํ ก
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ธุรกิจปิ โตรเคมีมากกว่าโรงกลัน และคาด IVL (FV@B32) ซึงประกอบธุรกิจปิ โตรเคมีเพียง
อย่างเดียวไม่มีธุรกิจโรงกลันน่าจะได้รบั ผลกระทบน้อยสุดในกลุ่ม โดยคาดทิศทางกําไร
ปกติงวด Q63 น่าจะเห็นการเติบโตจาก Q63 ตามผลของฤดูกาล สะท้อน spread กลุ่ม
PET ของ IVL ในเดือน เม.ย. และ พ.ค. ทีปรับตัวเพิมขึนเมือเทียบกับค่าเฉลียในงวด Q63

ในประเทศติดตามการคลาย Lockdown เฟส 4 ดีต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ
วันนีให้นาหนั
ํ กรัฐบาล นําโดย ศบค. จะพิจารณาการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศณษฐกิจ
ประเด็น คือ
1.) การยกเลิก Curfew จากปั จจุบนั ห้ามประชาชนออกจากบ้าน ฯลฯ ทุ่ม- ตี
2.) ผ่อนคลายให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จ (Reopen) เฟส 4 ให้กับธุรกิ จสีแดง อาทิ
สถานบันเทิง , สถานศึกษา, ระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ การขายและบริโ ภค
เครืองดืมแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้
ASPS ประเมินการผ่อนคลายดังกล่าวสามาถช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื นตัว แต่ยงั ให้นาหนั
ํ ก
ความเสียงการระบาด COVID-19 รอบที 2 ซึงยังมีโอกาสเกิดขึนได้(คล้ายต่างประเทศ)
หากกลับมาเพิมแรงอีกครังคาดจะกดดัน Set index ขณะทีหุน้ ในกลุม่ ทีได้ประโยชน์จาก
กาปรเดธุรกิจ เช่น กลุ่มโรงแรม (ERW, MINT, CENTEL) ส่วนใหญ่ มี Upside จํากัด จึง
แนะนําเก็งกําไรด้วยความระมัดระวัง
การผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุ้นเฟส 4

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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สัปดาห์หน้าตามผลการประชุมหลายธนาคารกลาง คาดใช้นโบบาย
การเงินผ่อนคลายสุดตัว
ตลอดสัปดาห์หน้าประเด็นทีมีผลต่อการลงทุน หลักๆ คือ การประชุมธนาคารกลางใน
หลายทัวโลก อาทิ มิ.ย. ญีปุ่ น(BOJ), มิ.ย. บราซิล, มิ.ย. อังกฤษ(BOE), (ดัง
ตาราง) โดย Hightlight คือ ตลาดคาดหลายประเทศยังจําเป็ นต้องใช้นโยบายการเงิน
ผ่ อ นคลายต่ อ และบางประเทศมี แ นวโน้ม ปรับ ลดอัต ราดอกเบียต่ อ (อาทิ คาดจะลด
ดอกเบียลงเป็ นรังที ) รวมถึงจะปรับเพิมวงเงินเข้าซือ QE (อังกฤษ BOE ประชุมรอบนี
คาดจะเพิมวงเงินเข้าซือ QE
ASPS คาดว่าประเทศทีจะลดอัตราดอกเบียลงได้อีก คือ ประเทศทียังมีอัตราดอกเบียที
แท้จริง (Real Interest rate) เป็ นบวก แต่ในประเทศที Real Interest rate เหลือน้อย หรือ
ติดลบ คาดจะพิจารณามาตรการอัดฉีดทางการเงิน (QE) เพิมเติม
ขณะทีไทย ยังมีช่องว่างในการปรับลดอัตราดอกเบียฯ แต่ปปั จจุบนั อัตราดอกเบียอยู่ที
0.5% ตําสุดเป็ นประวัติการร์แล้ว ASPS คาด หาก กนง. จะปรับลดดอกเบียลงอีกครังหนึง
คือ เพือกระตุน้ เศรษฐกิจไทยทีอาจจะหดดตัวแรงกกว่าคาดการณ์ปัจจุบนั Consensus
คาด GDP ปี
–5% หรือ ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ไม่ให้แข็งค่าจนเกินไป
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ี
รัสเซย
ิ
บราซล
อังกฤษ
ญีปุ่ น
สวิตเซอร์แลนด์
ี
อินโดนีเซย
ไต ้หวัน
ไทย

ดอกเบีย
นโยบายปัจจุบ ัน
3.00%
1.90%
0.10%
-0.10%
-0.75%
4.50%
1.13%
0.50%

เงินเฟ้อ
ปัจจุบ ัน
5.50%
3.00%
0.80%
0.10%
-1.30%
2.20%
-1.19%
-3.44%

ดอกเบียทีแท้จริง
(ดอกเบียนโยบาย-เงินเฟ้อ
-2.5%
-1.1%
-0.7%
-0.2%
0.6%
2.3%
2.3%
3.9%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

Loan Payment Holiday หยุดการตกชั้นชั่วคราว ?
ประกาศ ธปท. เกียวกับการชะลอการชําระหนี (หรือ loan payment holiday และ ธ.พ.
สามารถคงชันลูกหนีไว้ตามเดิม) ให้กบั กลุม่ ลูกค้า SME (ธปท. เผยแพร่ประกาศเมือวันที 5
มิ.ย. 63) ทียังไม่ตกชันเป็ น NPL ภาพรวมไม่ได้แตกต่างจากแนวทางพักชําระหนีเดิม โดย
มีการเพิมเงือนไขสําหรับกลุ่มสินเชือกลุ่มเงินทุนหมุนเวียน (packing credit, floorplan)
ในกรณีทีคูค่ า้ ของลูกหนีชําระเงินค่าสินค้า ผ่านระบบของสถาบันการเงิน ให้ ธ.พ. สามารถ
นําเงินดังกล่าว ไปชําระหนี ตามสัญญากูย้ ืมเงินได้ นอกจากนีเพิมข้อกําหนดของผูเ้ ข้า
เงือนไขได้รบั การชะลอการชําระหนี ต้องไม่ประกอบธุรกิจการเงิน
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ทังนี แนวทางช่วยเหลือลูกหนีขันตํา ของ ธปท. (กล่าวคือ ธ.พ. สามารถให้ความช่วยเหลือ
เกินกว่าที ธปท. กําหนดได้ ขึนอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร) เช่น สินเชือส่วน
บุคคล พักชํา ระเงิ น ต้นและดอกเบียเป็ นระยะเวลา 3 เดื อ นหรือ พักเฉพาะเงิน ต้นเป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน ส่วนกลุ่มลูกค้า SME ทีมีวงเงินสินเชือไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชําระ
เงินต้นและดอกเบีย เป็ นระยะเวลา 6 เดือน และสุดท้ายกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ขึนอยู่กับ
ดุลพินิจของธนาคาร
โดยในเบืองต้น ณ 29 พ.ค. 63 มีลกู หนีของทุกสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการจํานวน 15
ล้านราย คิดเป็ นยอดภาระหนีราว 6.7 ล้านล้านบาท (เฉพาะสินเชือของ 9 ธนาคาร ณ สิน
งวด 1Q63 ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ทีราว 12 ล้านล้านบาท ) แบ่งเป็ นลูกหนี
รายย่อยราว 3.8 ล้านล้านบาท (สัดส่วน 57% ของผูเ้ ข้าร่วม) ตามด้วย SME ราว 2.1 ล้าน
ล้านบาท (สัดส่วน 32%) และลูกค้าธุรกิ จขนาดใหญ่ ราว 0.74 ล้านล้านบาท (สัดส่ว น
11%)
แม้ภ าพดัง กล่ า วชะลอการไหลตกชันช่ ว ง 2Q63 – 3Q63 แต่ ช่ ว งหมด Loan payment
holiday ต้องจับตาการฟื นตัวของเศรษฐกิจ หลังเปิ ดเมือง ว่าจะฟื นตัวได้มากน้อยเพียงใด
ซึ งส่ ง ผลต่ อ เนื องถึ ง ความสามารถในการชํา ระหนี หากฟื นตัว ช้า และไม่ มี ม าตรการ
ช่วยเหลือต่อมีโอกาสเห็นการไหลตกชันเป็ น Stage 2 และ Stage 3 ในช่วง 4Q63 ย่อม
ส่งผลถึงค่าใช้จ่ายสํารองของธนาคาร (Expected Credit Loss : ECL)
โดยกลุ่มสินเชือรายย่อย ต้องติดตามอัตราว่างงานหรือกลุ่มทียังมีอาชีพ แต่ถูกปรับลด
เงินเดือน (เช่น ทํางานใน Sector โรงแรม) ตามนโยบายการบริหารค่าใช้จ่ายแต่ละบริษัท
สวนทางกับภาระหนีทีผ่อนชําระต่อเดือน ทีอาจไม่ปรับลงตาม และภาพรวมถือว่าอยู่ใน
ระดับสูง อิงจากหนีครัวเรือน ณ สินงวด 4Q62 ทีระดับ 80% ของ GDP สําหรับ SME และ
ธุรกิจรายใหญ่ ต้องติดตามการฟื นตัวของรายได้ (ส่งผลต่อ EBITDA หรือ CFO ทีใช้ในเป็ น
กระแสเงินสดในการชําระหนี) โดยในช่วงทีผ่านมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ เริมมีการกล่าวถึง
Exit plan สํา หรั บ กลุ่ ม ลู ก หนี ที เข้ า ร่ ว มโครงการ Loan payment holiday หลั ง หมด
มาตรการ 30 ก.ย. 63 ในเบืองต้นคาดเห็นการขยายระยะเวลาออกไปอีกสักระยะ ซึงทําให้
ธ.พ. มีเวลาในการปรับปรุ งโครงสร้างหนี ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชําระเงิน
ของลูกหนีแต่ละราย หรือบริหารจัดการโดยการรวมหนีไว้ทีเดียว เพือง่ายต่อการบริหาร
จัดการ ซึงเป็ นเรืองทีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
คงนําหนัก น้อยกว่าตลาด ตามแนวโน้มเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาวะสินทรัพย์เสียงทัว
โลกมีแนวโน้มผันผวน ติดตาม SET Index ณ 30 มิ.ย. 63 สามารถยืนเหนือ 1,125.86
(ดัชนีปิด ณ มี.ค. ) ได้หรือไม่ หากปิ ดตํากว่า สร้างแรงกดดันต่อกลุ่มเงินลงทุนในหุน้
สามัญ ทังในส่วน FVTPL และ FVTOCI เหมือนช่วง 1Q63 ขณะทีราคาหุน้ ในกลุ่มช่วงที
ผ่านมาปรับตัวขึนเร็ว จน Upside เทียบ FV ปี 2563 เช่น KBANK(FV@B120) และ KKP
(FV@B52) มี ไ ม่ ถึ ง 10% เริ มไม่ จู ง ใจให้ล งทุ น แนะนํา ทยอย Take profit ส่ ว น BBL
(FV@B154) แนะนํา lock กําไร โดยกําหนดจุด Stop profit ที 119 บาท
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ตลาดปรับฐานแรง หลังจากมีสัญญาณเตือนในทุกมิติ ตามที่ ASPS
ได้กล่าวไว้ หุ้นเด่นแนะนำ EGCO, DCC
วานนี ตลาดหุ้น โลกปรับ ฐานแรงมาก อาทิ ตลาดหุ้นสหรัฐ S&P500 ลดลง . % หลัง
ตลาดหุน้ ปรับตัวขึนมาเยอะจน Valuation ตึง ผนวกกับความกังวลการระบาดระลอก
ของไวรัส Covid-19
อย่างไรก็ตามหากนั กลงทุนติดตามบทวิเคราะห์ Market Talk มาอย่างต่อเนือง จะ
เห็นได้ ว่า ฝ่ ายวิจัยแนะนําให้ โฟกัสและบริหารความเสียงพอร์ตการลงทุนมากขึน
เพือรองรับในกรณีทีตลาดมีดอกาสปรับฐานสูง ซึงมีสัญญาณเตือนจากฝ่ ายวิจัย
ASPS ในช่วงก่อนหน้ า ทัง มิติ คือ
1. ตลาดหุ้นปรับตัวขึนมาแรงจนเกินมูลค่าเป้ าหมายทีฝ่ ายวิจัยประเมินทุก
วิธีการ ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวขึนมาเร็วกว่า % (จากกลางเดือน มี.ค. จนถึง
วันที มิ.ย. ) และทําจุดสูงสุดที
. จุด ซึงสูงกว่าเป้าหมายดัชนีทีฝ่ าย
และ ปี
ที
จุด และ
จุด ตามลําดับ
วิจัยประเมิน ทังปี
รวมถึงยังสูงกว่าดัชนีเป้าหมายทีกําหนดให้หนุ้ ทุกตัวเต็มมูลค่าพืนฐานปี และ
คิดกลับด้วยวิธี Implied Market Cap. ได้ดชั นีเป้าหมายที
จุด
เปรียบเทียบ SET Index กับเป้าหมายดัชนีตา่ งๆ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

2. ตลาดหุ้ น อยู่ใ นภาวะเก็ ง กํ า ไรเต็ม ตั ว จากมู ลค่ า ซือขายตลาดหุ้ น ไทยที
กระโดดขึนไปสู งเกิน แสนล้ านบาท/วั น วั นติดต่ อกั น (ในช่ วง 4 – 9
มิ.ย. 63) ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนมากขึน
3. สั ดส่ วนหุ้นไทยกว่ า % จากทังหมด มี RSI อยู่ในโซน Overbought ถือ
เป็ นหนึ งในสั ญญาณเตือนว่ าตลาดมีโอกาสปรั บฐาน เนืองจากตลาดหุน้
ไทยฟื นขึนมาเร็วและแรงเกือบ % จากจุดตําสุดในช่วงเดือน มี.ค. และเป็ นการ
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ฟื นขึนมาเร็วกว่าตลาดหุน้ อืนๆในภุมิภาค จนทําให้มีจาํ นวนหุน้ เกินกว่า %
ของหุ้ น ทั งหมดในตลาด ปรั บ ตั ว ขึ นมาจนมี สั ญ ญาณ RSI อยู่ ใ นโซน
Overbought ถือว่ามากสุดในรอบหลายๆปี ทีผ่านมา
เปรียบเทียบ SET Index จำนวนหุ้นที่มี RSI Overbought

c

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

4. ตลาดหุ้ น S&P500 ปรั บ ตั ว ขึ นแรง พร้ อ มกั บ ดั ช นี ค วามกลั ว ที เพิ มขึ น
เรื อยๆ (ปกติจะสวนทางกั น) คือ - มิ.ย. ดัชนี S&P500 ปรับตัวเพิมขึน
4.2% ขณะเดี ย วกัน VIX Index ทยอยปรับ ตัว เพิ มขึนเช่ น เดี ย วกัน กว่ า . %
แสดงให้เห้นว่าตลาดหุน้ สหรัฐเอง แม้จะปรับตัวเพิมขึนเรีอยๆ แต่ก็แฝงไปด้วย
ความระแวงในการปรับฐานในระยะถัดไป
เปรียบเทียบ SPX Index กับ VIX Index

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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5. ตลาดหุ้นไทยถูกซือขายกันบน P/E ทีสูงถึง เท่า (แพงสุ ดในภูมิภาค)
ด้ วยความคาดหวังว่าจะมีสภาพคล่องส่วนเกินมาหนุนเรือยๆ แต่จากการ
ประเมินของฝ่ ายวิจยั ฯ พบว่า แม้ทกุ ครังทีมีการอัดฉีดสภาพคล่องแรงๆเข้าระบบ
และ
มี M2 เพิมขึนถึง . %yoy และ 17.5%yoy ตามลําดับ
เช่น ปี
(เฉลียเพิมขึนปี ละประมาณ . %yoy) จะหนุนให้ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวขึนได้ใน
ระยะถัด ไปจริ ง แต่ ห ากพิ จ ากรณา Valuation ของตลาดพบว่ า ตอนที มี ก าร
ตลาดหุน้ ไทยมีค่า P/E อยู่ในระดับตํา
กระตุน้ เศรษฐกิจในปี
และ
มากเพียง . เท่า และ . เท่า ตามลําดับ แต่ปัจจุบนั ตลาดหุน้ ไทยซือขาย
กันบน P/E ที เท่า สูงสุดในรอบหลายปี แสดงว่าสภาพคล่องส่วนเกินในช่วงนี
อาจไม่ได้ผลักดันดัชนีให้ปรับขึนร้อนแรงเหมือนในอดีต
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงมูลค่า M2 รายปี กับ PER SET Index

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ดังนั นถ้ านั กลงทุนติดตามมาอย่างต่อเนือง น่ าจะป้ องกันผลตอบแทนพอร์ตของ
นั กลงทุนในได้ กําไรอย่ างสมําเสมอ จากกลยุทธ์ตังจุดล็อคกําไรในพอร์ ตลงทุน
เพือลดความเสียงยามทีตลาดผั นผวน ตามพอร์ตจําลองทีมีการล็อคกําไร ไป 6
บริษัท ในเดือน มิ.ย. ทีผ่านมา คือ LH, AMATA, STEC, CPALL, BCPG และ BDMS
ได้ กําไรทังสิน ถือการขยับจุด ล็อคกําไร ทํางานได้ เป็ นอย่างดี
ตารางรายชื่อหุ้นที่ถูก Stop Profit และหุ้นใหม่ที่มาทดแทน (mtd)
หุนที
้ ถูก Stop Profit
Stock
Return
Weight
LH
16.1%
10%
BDMS
9.0%
15%
AMATA
2.6%
5%
STEC
2.5%
10%
BCPG
2.4%
10%
CPALL
0.5%
15%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

หุนใหม่
้
ทมาทดแทน
ี
Stock
Weight
Status
DCC
10%
Dividend
AP
10%
Dividend
BTSGIF
35%
Defensive
EGCO
10%
Defensive
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พร้ อมกั บ เน้ นลงทุ น หุ้ น ดี ดี (Dividend & Defensive) อย่ า ง BTSGIF EGCO DCC
TTW เป็ นต้ น เพือตังรับในยามทีตลาดกําลังเข้ าสู่ช่วงผันผวน Top pick วันนีเลือก
EGCO, DCC

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

