กลยุทธ์การลงทุน

7 ตุลาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ภาพรวมแรงขับเคลื่อน SET Index มีไม่มาก โดยนักลงทุนต่างชาติยังขาย
สุ ท ธิ ต ่ อ เนื ่ อ ง กลยุ ท ธ์ ใ ห้ Selective Buy ในหุ ้ น ที ่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ าก
สถานการณ์แวดล้อม วันนี้เลือก CPN, ORI และ TU เป็น Top Pick ส่วน
พอร์ตการลงทุน ได้ขายทำกำไร STGT และลด DIF ออกทั้งหมด ให้นำเงิน
เข้าลงทุนใน CPN และ ORI อย่างละ 10%

ช้อปช่วยชาติมา ไปช้อปที่ไหนดี ...
ตลาดหุน้ สหรัฐปรับลดลงค่อนข้างแรง ซึงต้นตอแล้ว น่าจะมาจากการเดินเกมทางการ
เมืองเพือปูทางไปถึงผลการเลือกตัง ภาวะการณ์ดงั กล่าวก็น่าจะส่ง Sentiment เชิงลบมาสู่
ตลาดหุน้ ไทย ซึงปั จจุบนั ยังอยู่ในภาวะทีนักลงทุนต่างชาติยงั ขายสุทธิ ขณะทีแรงซือจาก
สถาบันฯ ไม่แข็งแรงเหมือนในอดีตเพราะแรงผลักดันจาก LTF ขาดหายไป สําหรับปั จจัยที
ติดตาม เป็ นเรืองของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ซึงดูเหมือนมีความเป็ นไปได้มากขึน ทีจะ
เห็นการขับเคลีอน ช้อปช่วยชาติ ออกมา โดยยังต้องรอติดตามดูขนาดของวงเงินทีจะให้
ทั งนี ฝ่ ายวิ จั ย มองมาตรการดั ง กล่ า วเป็ นบวกต่ อ กลุ่ ม ค้า ปลี ก อย่ า ง CRC รวมถึ ง
อสังหาริมทรัพย์เพือการเช่า อย่างเช่น CPN หรือ SF รวมถึง Property Fund / REIT ทีถือ
ครองสินทรัพย์เป็ นพืนทีในศูนย์การค้าเพือเก็บกินค่าเช่า ส่วนอีกเรืองหนึงเป็ นมาตรการที
กระตุน้ กําลังซืออสังหาริมทรัพย์ ทีอาจดําเนินการผ่านการลดภาระดอกเบียจ่ายให้กบั ผูซ้ ือ
บ้า น ซึงในกลุ่มนี มี หุ้น หลายตัว ทีได้ป ระโยชน์โ ดยฝ่ ายวิ จัย เลื อ ก ORI, AP เป็ น หุ้น เด่ น
พอร์ตการลงทุนวานนี Stop profit หุน้ STGT รับกําไร % วันนีให้ขาย DIF ออก ส่วนหุน้
ทีเพิมเข้าไปเป็ น CPN และ ORI อย่างละ % หุน้ Top Pick เลือก CPN, ORI และ TU
Sector ที่ Outperform ตลาดในช่วงช็อปช่วยชาติในอดีต
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ทีมาสายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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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Trump หายป่วย แต่ตลาดหุ้นยังไม่หาย
ต่างประเทศประเด็นทีตลาดยังให้นาหนั
ํ ก คือผลการเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐวันที
พ.ย. ระหว่ า งประธานาธิ บ ดี ท รัม ป์ VS. นาย Joe Biden อดี ต รองประธานาธิ บ ดี ส มัย
Obama ใครจะเป็ นผูช้ นะ?? หากนับถอยหลังเหลือเวลาเพียง วัน โดยสถานการณ์
ปั จจุบนั ตลาดให้นาหนั
ํ ก ประเด็น คือ
 อาการของประธานาธิบดี Trump หลังเผยว่าติด COVID- เมือวันที ต.ค.
ล่าสุด ดีขึนเรือยๆ คือ ออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าทํางานทีทําเนียบขาว
ล่าสุด วานนีได้เผยต่อสือ .) ตังตารอ Debate ครังถัดไปวันที 15 ต.ค. 2.)ยุติ
การเจรจา package กระตุน้ เศรษฐกิจสหรัฐเฟส วงเงิน . ล้านล้านเหรียญฯ
รอไปเจรจาหลังเลือกตัง พ.ย. ซึงก่อนนีตลาดตลาดคาดหวัง กดดันตลาดหุน้
สหรัฐวานนี Dow Jones -1.34% Nasdaq -1.6% ทองคํา - %
 Poll สํา รวจว่ า ใครจะชนะการเลื อ กตัง หากพิ จ ารณาใน Bloomberg พบว่ า
คูแ่ ข่ง คือ นาย Joe Biden คะแนนยังนําทิงห่างนาย Trump ชัดเจน (ดังรูป) และ
ในรอบนี Poll สํารวจคาดว่า Democrat จะได้ครองทีนังทัง สภา คือ ทังวุฒิสภา
(Senate)และสภาล่าง (House)ด้วย แตกต่างจากปั จจุบนั ประธานาธิบดีทรัมป์
ไม่ได้ครองทัง สภา คือ วุฒิสภา(Republican ครอง 53 เสียง Democrat 45
เสียงและสภาล่าง Democrat ครองเสียงมากกว่าราว เสียง : 198 เสียง)
โพลสำรวจประธานาธิบดีจากพรรคใดที่จะชนะการเลือกตั้ง

ทีมา: Bloomberg

ASPS ประเมินสถานการณ์ดงั กล่าวดูเหมือนว่า มีโอกาสสูงมากทีนาย Joe Biden จะได้รบั
เลือกเป็ นประธานาธิบดีคนถัดไป หากประเมินนโยบายของพรรค Democrat หากชนะการ
เลือกตังหลักๆ คือ
 สนั บ สนุ น พลัง งานสะอาด: อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า และลดการใช้ถ่านหิน คาดจะ
กดดันให้ราคาถ่านหินทรงตัวตํา กระทบต่อหุน้ กลุม่ ถ่านหิน BANPU, LANNA
 สนั บ สนุ น การค้า และการกีด กัน การค้ากับ จีน น่ า จะเบาลง คือ พิจารณา
กลับ เข้า ร่ ว มข้อ ตกลงการค้า เศรษฐกิ จ ภาคพื นแปซิ ฟิ ก CTPP ประเทศ
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ขณะทีมาตรากรภาษี นาํ เข้า Tariff คาดจะชะลอความร้อนแรง แต่การกดดัน
Tech war เพราะในช่วงทีผ่านมาจีนมีการลงทุนพัฒนา G, Technology ซึงมี
โอกาสจะตามสหรั ฐ ทั น ในอนาคต ทํา ให้ เ ชื อว่ า บริ ษั ท จี น ที เกี ยวข้ อ งกั บ
Technology ตั งแต่ ป ลายนําอาทิ Huawei, ZTE, กล้อ งวงจรปิ ด (DAHUA,
HIKVISION) และบริษัทต้นนํา อาทิบริษัทผูผ้ ลิตชิป SMIC ยังมีโอกาสโดนสหรัฐ
กดดันต่อในระยะยาว
 ปรั บ ขึ นอั ต ร าภาษี : โดยเฉพาะภาษี เงิ น ได้นิ ติบุค คล (Corporate Tax) จาก
% เป็ น % (ยังตํากว่าก่อนทรัปม์ปรับลดที 35%) ซึงจะส่งผลให้กาํ ไรของ
บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐปรับลดลง อ้างอิงคาดการณ์ของ Goldman Sachs
ประเมินว่าการปรับขึนภาษี ของนาย Joe Biden จะส่งผลให้ EPS ปี
ของ
S&P ลดลง เหรียญ จาก
เหรียญ/หุน้ เหลือ เหรียญ/หุน้ (ลดลง
%) และอาจกดดันให้เม็ดเงินลงทุน (Fund Flow) ไหลออกจากสหรัฐ แล้วย้าย
ไปประเทศแถบเอเซี ย รวมถึงไทย ซึงมี โอกาสได้ประโยชน์ ทังจากการลงทุน
ทางตรง (ลงทุนในเครืองจักรเครืองมื อ, เปิ ดโรงงาน) และทางอ้อม (ลงทุนใน
ตลาดการเงิน เช่นตลาดหุน้ )
นโยบายหาเสียงระหว่าง Donald Trump และ Joe Biden

ทีมา: Bloomberg

ในส่วนของตลาดหุน้ ไทย ASPS ทําการศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่า ผลตอบแทนตลาดหุน้
ทังไทยและสหรัฐ 3 ครังหลังสุด ก่อนการเลือกตังสหรัฐ เดือน พบว่า “ เดือนก่อนการ
เลือกตังสหรัฐ ตลาดหุน้ ทังไทยและสหรัฐมักจะผันผวน และปรับตัวลดลงเฉลีย . % และ
4.1% ตามลําดับ แต่มกั จะดีดตัวกลับขึนมา ช่วง สัปดาห์ ก่อนการเลือกตังเสมอทังตลาด
หุน้ สหรัฐและไทย ให้ผลตอบแทนบวกเฉลีย 2.9% และ . % ตามลําดับ
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ผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&P500 Index)

ทีมา: Bloomberg, ฝ่ ายวิจยั ASPS

ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทย (SET Index)

ทีมา: Bloomberg, ฝ่ ายวิจยั ASPS

ช้อปช่วยชาติ กำลังจะมา ช้อปที่ไหนดี
ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ASPS เห็นรัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
โดยมุ่งเน้นทีการบริโภคครัวเรือนทุกกลุม่ ทังล่าง-กลาง-บน หลักๆ แบ่งเป็ น
 มาตรการทีออกมาแล้วในเดือน ก.ย. คือโครงการคนละครึง , Top Up เงินเพิม
บาทในบัตรสวัสดิการผูม้ ีรายได้นอ้ ย วงเงินรวมกัน . หมืนล้านบาท(ราว
0.5% ของ GDP)
 เมือวานนี ครม.ได้อนุมตั ิ มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน หมืนตําแหน่ง วงเงิน
. หมืนล้านบาท โดยแต่ละตําบลจะมี มหาวิทยาลัย เข้าไปช่วยทํางาน
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพืนที ( ตําบล มหาวิทยาลัย)
 มาตรการทีเตรียมจะออกมาในช่วงเดือน ต.ค.- ธ.ค. คือ วันนีทีประชุม ศบศ.
จะพิจารณามาตรการคล้ ายๆ ช้ อปช่วยชาติ คือ ประชาชนทีเข้าร่วมโครงการ
สามารถนําใบเสร็จค่าใช้จ่ายจากการซือสินค้า หรือบริการทีกําหนด มาลดหย่อน
ภาษี (ในอดีตลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท) ASPS ทําการศึกษาข้อมูลใน
อดีตพบว่า มาตรการช้อปช่วยชาติช่วยให้มีวงเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจราว
1.7-2.25 หมืนล้านบาท (ดังตาราง)
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มาตรการช้อปช่วยชาติในอดีต
ปี

ระยะเวลา

สินค ้าทีเข้าร่วม

สินค ้า-บริการ
ภายในประเทศ
สินค ้า-บริการ
2559 14-31 ธ.ค. 59 (18 วัน)
ภายในประเทศ
สินค ้า-บริการ
2560 11 พ.ย.-3 ธ.ค. 60 (23 วัน)
ภายในประเทศ
15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62
เฉพาะ ยางรถยนต์,
2561
(1 เดือน)
หนังสือ และสินค ้า OTOP
2558

25-31 ธ.ค. 58 (7 วัน)

ภาษีทีลดหย่อน
ได ้ (บาท)

ส ัดส่วน
วงเงินสะพ ัด
เทียบ GDP
(ล้านบาท)
(%)

15,000

22,000

0.13%

15,000

17,000

0.10%

15,000

22,500

0.13%

15,000

12,000

0.07%

ทีมา: ASPS รวบรวม

ส่วนตลาดหุน้ SET Index มีแนวโน้มตอบสนองเชิงบวก โดยให้ผลตอบแทนเฉลีย 0.81%
ส่ ว นกลุ่ม หุ้น ที Outperform ได้ดี ก ว่ า ตลาดในอดี ต คื อ กลุ่ม ท่ อ งเที ยว 3.9%, ค้า ปลี ก
1.43%, ขนส่ง 1.22% และอสังหาฯ 1.14% เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบัน
หุน้ ในกลุ่มท่องเทียว-โรงแรม ปั จจัยทางพืนฐานยังไม่สดใสนัก จากผลกระทบ COVID-19
คําแนะนํากลุม่ คือ “Underweight” โดย ERW, CENTEL, MINT ราคาหุน้ ปรับขึนมาจน
เกิ น Fair value ยังคงคําแนะนํา Switch และสํา หรั บ กลุ่ ม ค้ า ปลี ก แนะนํา เก็ ง กํา ไร
โดยมุ่งไปทีกลุ่ม ทีไ ด้ก ระแสช้อ ปช่วยชาติ อาทิ CRC, CPN, SPVI, CPALL
Sector ที่ Outperform ตลาดในช่วงช็อปช่วยชาติในอดีต
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 มาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
เผย เตรียมเสนอ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีคลังคนใหม่ ถึงมาตรการ
ช่วยเหลือผูท้ ีได้ผลกระทบจาก COVID-19 จํานวน 2 มาตรการ ดังนี
1.)พิจารณาลดอัตราดอกเบียครึงนึง โดยขอให้กระทรวงการคลังชดเชยดอกเบีย
ให้กับผูก้ ู้ เช่น อัตราดอกเบียปั จจุบนั คงที . % จะเสนอให้คลังช่วยชดเชยให้
1.50%
2.) พิ จ ารณาให้สิน เชื อ Two-GEN ทีสามารถผ่ อ นได้ 2 Generation หรือ นาน
สูงสุด ปี วงเงิน ,000 ล้านบาท ซึงจะช่วยให้ประชาชนมีบา้ นเป็ นของตัวเอง
ได้เร็วขึน โดยรวมถือเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อ หุน้ ในกลุ่ม อสังหาริม ทรัพ ย์
เช่น AP และ ORI
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กลยุทธ์เน้นธีม Government Stimulus Play เลือก ORI, CPN, TU
แม้วานนีตลาดหุน้ ไทยจะปรับตัวเพิมขึน . จุด หรือ . % แต่แรงผลักดันตลาด เกิด
จากหุน้ ในกลุ่มพลังงาน และปิ โตรฯ เป็ นหลัก หนุนดัชนี 1.53 จุด และ 0.21 จุด ตามลําดับ
จากการเกิดพายุเฮอริเคน กดดัน Supply นํามันในแถบอ่าวเม็กซิโกหยุดชะงักชัวคราว
ขณะที Fund Flow จากนักลงทุนต่างชาติยงั ขายหุน้ ไทยอีก . พันล้านบาท (ขายต่อเนือง
วันทําการ มูลค่ารวมกว่า . หมืนล้านบาท) ส่วนกองทุนสลับมาซือบ้าง . พันล้าน
บาท (ซือสุทธิติดต่อกัน วัน)
ดังนั นการปรับตัวขึนของราคานํามันยังขาดเสถียรภาพอยู่ รวมถึงแรงซือของนั ก
ลงทุนต่างชาติยังไม่มีท่าทีหวนกลับมาซือ กลยุทธ์แนะนําธีม Government Stimulus
Play โดยเลือกหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ ง ปรับฐานลงมาลึก และได้ แรงหนุ นจากความ
คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ทีเน้ นไปทีกลุ่มกลาง – บน แบบ
เต็มๆ โดยเลือก ORI, CPN,TU เป็ น Top pick โดยมีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
ORI(FV @ 8.10) ยอด Presale 3Q อยู่ที . พันล้านบาท (- % yoy,+14% qoq)
โดยภาพรวม M มียอด Presale . หมืนล้านบาท คิดเป็ น % ของเป้าบริษัทปี นี
. หมืนล้านบาท (เป้าฝ่ ายวิจยั หมืนล้านบาท) ส่วน Presale 4Q คาดมีโมเมนตัม
ต่อเนืองจาก Q สนับสนุนด้วยแผนเปิ ดโครงการใหม่ โครงการ มูลค่า . หมืนล้าน
บาท เบืองต้นประเมินยอดขายไม่ตากว่
ํ า พันล้านบาท หนุนเป้า Presale ปี นีสูงกว่าเป้า
บริษัทและฝ่ ายวิจัยทีคาดไว้ ขณะทีเชิง Valuation ยังโดดเด่น ทัง Upside สูงเกือบ %
และคาดหวัง Div Yield สูงเกือบ % ต่อปี
CPN(FV @ . ) ธุรกิจผ่านจุดเลวร้าย และมีแนวโน้มดูดีขนึ หลังจากศูนย์การค้าฟื นตัว
ดีกว่าบริษัทคาด จากจํานวนผูใ้ ช้บริการ (Traffic Mall) เพิมขึนจนใกล้ระดับปกติ, ขณะที
การให้ส่วนลดค่าเช่า เริมทยอยลดลงจาก %- % เหลือ %, กลุ่มผูเ้ ช่าทยอยกลับมา
เปิ ดร้านค้ามากขึน และล่าสุดมีอตั ราการเช่าตามสัญญาเช่าแล้ว % ขณะทีหากมีมาต
การช้อปช่วยชาติในช่วงทีเหลือของปี จะเป็ นตัวเร่งให้สว่ นลดค่าเช่า ทยอยลดลงอีก ขณะที
ในปี ถัด ๆไป ทางบริษั ท ยังเตรียมเปิ ดศูน ย์การค้าใหม่ แห่ ง คื อ อยุธ ยา ศรีร าชา และ
จันทบุรี จะเปิ ดช่วง H รวมถึงยังมีเป้าหมายขายสิทธิการเช่า ศูนย์การค้า เข้า
อี กทังมี
กอง CPNREIT คาดดํา เนิ น การขายอย่ า งเร็ว สิ นปี นี หรือ อย่ า งช้า ก.พ.
Upside สูงถึง % แนะนําทยอยสะสม
และอีกหนึงหุ้นเดิม คือ TU (รายละเอียดอ่านได้ ในบทวิเคราะห์ Market Talk วานนี)

Research Division

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

SET vs Sector Return 2019

SET vs Sector Return 2020ytd
BANK
PROP
PETRO
ENERG
TOURISM
MEDIA
TRANS
HELTH
SET
ICT
CONS
FIN
CONMAT
AUTO
COMM
STEELS
FOOD
INSUR
AGRI
ETRON

‐44.4%
‐31.2%
‐31.0%
‐26.7%
‐25.6%
‐24.9%
‐24.3%
‐23.1%
‐21.7%
‐20.1%
‐20.0%
‐14.7%
‐14.1%
‐13.2%
‐11.6%
‐8.2%
‐5.3%
2.5%
55.5%
116.9%

‐70% ‐50% ‐30% ‐10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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