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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
IMF จะมีการเปิดเผยรายงาน GDP Growth ที่คาดว่าจะปรับลดประมาณ
การลง ส่วน กนง.คาดคงอัตราดอกเบี้ย และน่าจะปรับลดคาดการณ์ GDP
Growth ลงอี ก รอบ อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี ป ระเด็ น หนุ น เรื ่ อ ง Window
Dressing คาด SET Index ผันผวนในกรอบ 1340 – 1370 จุด วันนี้ไม่มี
การปรับพอร์ต Top Pick เลือก INTUCH และ INSET

ลุ้น Window Dressing ... ส่วน กนง. วันนี้น่าจะคงอัตราดอกเบี้ย
ภาวะปั นป่ วนของตลาดหุน้ ทัวโลกเช้าวานนี เป็ นมาตรวัดทีบอกเราว่า Trade War ยังอยู่ใน
สภาพเหมือนภูเขาไฟทีพร้อมระเบิดได้ตลอดเวลา จึงเป็ นประเด็นทีต้องติดตามต่อเนือง
ส่วนวันนีมีเรืองทีน่าสนในภาพรวมเศรษฐกิจคือ IMF จะมีการเปิ ดเผยรายงานคาดการณ์
GDP Growth ของโลก ซึงคาดหมายว่าจะเห็นการปรับลดประมาณการลงจากเดิมทีคาด
ว่าจะ - % ในปี
ขณะทีในประเทศมีการประชุม กนง. ซึงคาดว่าจะเห็นการคงอัตรา
ดอกเบียนโยบายไว้ที . % แต่เปิ ดโอกาสทีจะลดลงได้ในช่วงเวลาทีเหลือของปี พร้อมกัน
นีน่าจะมีการปรับลดประมาณการ GDP Growth ของบ้านเราลงจากเดิมคาด - . % ในปี
ทัง เรืองดังกล่าวน่าจะมีนาหนั
ํ กในเชิงลบต่อ SET Index เล็กน้อย ส่วนประเด็นที
อาจมี ส่ ว นช่ ว ยหนุน ตลาดในช่ ว งนี น่ า จะเป็ น เรือง Window Dressing ซึงประเมิ น จาก
สภาพแวดล้อมแล้วมีโอกาสทีจะเกิดขึนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มิ.ย. โดยหุน้ ที
พบว่าสร้างผลตอบแทนโดดเด่นอย่างเช่น INTUCH, BJC, BDMS, GPSC, ADVANC เป็ น
ต้น โดยภาพรวมคาด SET Index ผันผวนอยู่ในกรอบ
จุด วันนีไม่มีการปรับ
พอร์ตจําลอง ส่วน Top Pick เลือก INTUCH และ INSET
สถิติย้อนหลัง 10 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยหุ้นเด่น Window Dressing
ช่วง 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นเดือน มิ.ย.
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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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Trade War ยังแสดงพลังกดดันตลาด จากนี้ไปต้องติดตามใกล้ชิด
ตลาดหุ้น โลกวานนี แกว่งตัวในทิ ศทางขาขึน โดยเฉพาะตลาดหุ้นยุโ รปเพิมขึน 1.8%,
ตลาดหุ้น สหรัฐ เพิ มขึ น 0.5% เป็ น ต้น โดยปั จ จั ย หนุ น สํา คัญ มาจากการรายตั ว เลข
เศรษฐกิ จทีออกมาดีกว่าคาด เฉพาะอย่างยิง ดัชนี PMI ภาคการผลิต(ประมาณการ
เบืองต้น) ในหลายประเทศออกมาดีกว่าทีตลาดคาดไว้ เช่น สหรัฐ, ฝรังเศส, เยอรมนี ,
อังกฤษ เป็ นต้น (ดังตาราง)
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของแต่ละประเทศ

ทีมา: Bloomberg

อย่างไรก็ตาม ASPS มองว่า ดัชนี PMI ทีฟื นตัวข้างต้นไม่ได้ผิดจากทีคาดนัก เพราะเป็ น
การฟื นตัวมาจากจุดตําสุดในช่วงเดือน เม.ย. 2563 (ตําสุดในประวัติศาสตร์)
อย่ า งไรก็ ต าม ASPS ตังข้อ สังเกตุว่า ประเด็ น อ่อ นไหวทีทํา ให้ตลาดหุ้น โลกโดน Take
Profit ในอนาคต คือ สงครามการค้าสหรัฐกับจีน เห็นได้จากเมือเช้าวานนีเกิดความผัน
ผวนรุ นแรง สะท้อนจากดัชนี Dow Jones (Dow Jones Future) ปรับตัวลงกว่า 500 จุด
หรือลดลงเกือบ 2% หลังจากนาย Peter Navarro ทีปรึกษาด้านการค้าของทรัมป์ เปิ ดว่า
ข้อตกลงทางการค้ากับจีน นัน "จบแล้ว" (Trade deal is over) หลังจากนัน ประธานาธิบดี
ทรัมป์ ออกมายืนยันว่าข้อตกลงการค้ากับจีนยังคงมีผลอยู่เช่นเดิม (ข้อตกลงการค้าเฟส 1
ทีทัง ประเทศลงนามตังแต่เดือน ม.ค.
) ส่งผลให้ Dow Jones Future ฟื นตัวกลับมา
เป็ น บวก ASPS ยัง เชื อว่ า ประเด็ น Trade War มี พ ลัง กดดัน ตลาดหุ้น ในอนาคตหาก
กระแสกลับมาอีก
Dow Jones Future ช่วงที่เช้าวันที่ 23 มิ.ย. จากความกังวลสงครามการค้า

ทีมา: Bloomberg
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ประชุม กนง. วันนี้ คาดคงอัตราดอกเบี้ย แต่ในอีก 6 เดือนข้างหน้า มี
โอกาสลด 1 ครั้ง
ประเด็นในประเทศในวันนีช่วงบ่าย
นําหนัก ประเด็น คือ

เชือว่าตลาดรอผลการประชุม กนง.ซึง ASPS ให้

 อัตราดอกเบียนโยบายจะลดหรือ คงทีเดิม ? ล่าสุด อยู่ที 0.5%(ตําสุดเป็ น
ประวัติการณ์) ASPS คาดจะคงอัตราดอกเบียฯทีเดิม สอดคล้องกับผลสํารวจใน
Bloomberg พบว่านักวิเคราะห์ราว %จาก 14 ท่าน คาดคงดอกเบียที . %
อีก % คาดลดดอกเบียฯ
โดย ASPS มีเหตุผลสนับสนุนความเชือ คือ
1.) แนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดผ่านจุดตําไปแล้ว และการทีไทยไม่พบจํานวนผู้
ติดเชือรายใหม่ในประเทศ นับตังแต่วนั ที พ.ค. ส่งผลให้รฐั มันใจผ่อนคลาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ล่าสุดเตรียม Reopen ธุรกิจเฟส และออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจ หนุนให้เศรษฐกิจค่อยๆฟื นตัว
2.) กนง. น่าจะสํารองกระสุนรองรับความเสียงเศรษฐกิจหดตัวแรงในอนาคต
(อาทิ ASPS คาดหากเกิด 2nd wave และเกิดการ Lockdown ประเทศจะกระทบ
กิ จกรรมเศรษฐกิ จมากกว่าปั จจุบัน ฯลฯ) โดยASPS คาดในช่วงทีเหลืออีก
เดือนข้างหน้า มีโอกาสลด ครังราว . %
3.) ตลาดการเงินมองว่ากนง.จะคงดอกเบียที . % สะท้อนจาก Bond Yield
ไทย อายุ 1 ปี ล่าสุดแกว่งทรงตัวทีระดับ 0.542% ซึงใกล้เคียงอัตราดอกเบี ย
นโยบายปั จจุบนั บ่งชีว่าตลาดยังมีมมุ มองว่าอัตราดอกเบียยังทรงตัว
 รายงานประมาณเศรษฐกิจ ใหม่ข อง กนง. หลังจาก รอบล่าสุด กนง. คาด
เศรษฐกิจปี
หดตัว . %yoy และปี
คาดพลิกกลับมาขยายตัว %
(ASPS คาดปี
- . % และ . % ตามลําดับ) เช่นเดียวกับคืน นี
ติดตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะแถลงประมาณการณ์เศรษฐกิจ
โลก(GDP Growth) ปี
โดยตลาดคาดว่ามีโอกาส IMF จะปรับลด
คาดการณ์ GDP ปี
ลงอีกจากรอบ เม.ย. ทีคาดหดตัว %yoy
ส่ว นปั จ จัยอืนๆทีต้อ งติ ดตาม คื อ รายงานยอดการค้า ระหว่างประเทศ ของกระทรวง
พาณิชย์ เดือน พ.ค. คือ ยอดส่งออก(X) และนําเข้า(M) เดือน พ.ค. Consensus คาดจะ
หดตัว - และ - %yoy (ASPS คาด X&M ทังปี
-9% และ - . % ตามลําดับ)
และคาดว่าในเดือนนีมีโอกาสหดตัวแรง พิจารณาจาก รายงานยอดนําเข้าของประเทศคู่
ค้าไทยสําคัญของไทย เดือน พ.ค. อาทิ อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญีปุ่ น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, จีน
เป็ นต้น (ดังรูป) ทีออกมาก่อนยังหดตัวแรง : ประเทศคู่คา้ ของไทยส่วนใหญ่ (คิดราว 40%
ของการส่งออกรวมของไทย)
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ยอดนำเข้าของประเทศคู่ค้าของไทย เดือน พ.ค. ที่ออกมาก่อน

ทีมา: Bloomberg

ฝากความหวัง Window Dressing ช่วยพยุงตลาด ชอบหุ้นขนาด
ใหญ่ปันผลสูง INTUCH RATCH, ADVANC
แม้ปัจจุบนั ตลาดหุน้ ไทยจะซือขายบน P/E ทีสูงกว่าในอดีตมาก และยังมีความเสียงจาก
ปั จจัยรอบด้านทําให้อยู่เกิดความผันผวน อย่างไรก็ตามช่วงทีเหลือก่อนสินไตรมาสที มัก
เกิดการทํา Window Dressing ของนักลงทุนสถาบันฯ ซึงถือเป็ นหนึงในความหวังทีจะช่วย
พยุงและลดความผันผวนของตลาดในช่วงทีเหลือของเดือน มิ.ย. โดยฝ่ ายวิจยั ประเมินว่า
โอกาสเกิด Window Dressing ในรอบนีอยุ่ ปั จจัยประกอบด้วย
1. เดือน มิ.ย. มั กเป็ นเดือนทีสถาบันซือสุ ทธิ ห้ ุนไทยสู ง สุ ดเป็ นอั นดั บที
ของปี ซือสุทธิเฉลีย . พันล้านบาท (รองจากเดือน ธ.ค. ซือสุทธิเฉลีย . หมืน
ล้านบาท) แต่หากนับตังแต่ตน้ เดือนมิ.ย. ถึงปั จจุบนั พบว่า สถาบันฯ ยังขาย
สุทธิหนุ้ ไทย . พันล้านบาท สวนทางกับสถิติในอดีตอยู่ ทําให้เชือว่ามีโอกาส
สูงทีแรงซือของสถาบันฯจะกลับเข้ามาบ้างในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือน
2. กองทุ น SSFX ที ใกล้ จ ะครบกํ า หนดอายุ ใ นการซื อเพื อรั บ สิ ท ธิ ใ นการ
ลดหย่อนภาษีสินเดือนนี ปี นีพิเศษกว่าปี อืนๆ ตรงทีอาจมีแรงซือจากกองทุน
SSFX ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสินเดือนเข้ามาช่วยหนุนตลาดอีกแรง โดยช่วงทีผ่าน
มามีแรงซือกองทุน SSFX จากนักลงทุนเพียง . พันล้านบาทเท่านัน
3. หุ้นขนาดใหญ่มีโอกาสได้ รับความสนใจมากขึน สะท้อนจากสัดส่วนระหว่าง
ดัชนีหนุ้ เล็ก SSET Index กับ SET Index (SSET/SET) ทีขึนทําจุดสูงสุดในรอบปี
และสูงกว่าระดับ SD แสดงว่าล่าสุด SSET Index Outperform กว่า SET Index
มากเกินกว่าปกติ แต่เป็ นทีสังเกตว่าในอดีตทุกๆครังทีดัชนีดังกล่าวอยู่สูงกว่า
2SD ใน รอบที ผ่ า นมา หุ้ น ขนาดเล็ ก อย่ า ง SSET Index เริ มกลั บ มา
Underperform หรือน่าสนใจน้อยลงเมือเทียบกับหุน้ ขนาดใหญ่
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เปรียบเทียบดัชนี SSET Index และ SSET/SET

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ทัง ปั จจัยทีกล่าวมาข้ างต้ น เป็ นไปได้ สูงทีจะเกิดการทํา Window Dressing กับหุ้น
ขนาดใหญ่ทกองทุ
ี
นนิยมสะสม
ดังนั นฝ่ ายวิจัยจึงทําการค้ นหาว่ า เป้ าหมายหุ้นถูกทํา Window Dressing จากหุ้น
ขนาดใหญ่ พืนฐานแข็งแกร่ งทีมัก Outperform ตลาดได้ ดีในช่วง สัปดาห์สุดท้ าย
ก่ อ นสิ นเดื อ น มิ . ย. ย้ อ นหลั ง ปี พบว่ า มี ห้ ุ น ขนาดใหญ่ น่ า สนใจลงทุ น ทีให้
ผลตอบแทนโดดเด่ น กว่ า ตลาด บริ ษั ท คื อ BJC ให้ ผ ลตอบแทนเฉลี ย . %,
GPSC 3.1%, ADVANC 2.7%, BDMS 2.5%, INTUCH 2.2%, CPF1.7% , RATCH
1.2% และ CPALL 1.1% ดังตารางทางด้ านล่าง
สถิติย้อนหลัง 10 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยหุ้นเด่น Window Dressing
ช่วง 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นเดือน มิ.ย.
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Top picks หุ้นเด่น Window Dressing Play คัดเลือกเฉพาะหุ้นปั นผลสูงจากหุ้นทีคัด
กรองมาทังหมด บริษัท คือ INTUCH, RATCH และ ADVANC คาดหวังปั นผลต่อปี
ได้ สูงถึง %, 3.7% และ 3.4% ตามลําดับ ซึงเหมาะทีจะลงทุนในยามทีตลาดยังมี
ความไม่แน่ไม่นอนสูง

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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