กลยุทธ์การลงทุน

26 ตุลาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
สถานการณ์การเมืองที่มีแนวโน้มร้อนแรงมากขึ้น เป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยง
ให้กับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ส่วนการประชุมรัฐสภา 26 – 27 ต.ค. นี้
กังวลว่า อาจไม่เห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมสำหรับแก้สถานการณ์ กลยุทธ์
การลงทุน ยังแนะนำให้ถือเงินสด 25% ส่วนหุ้นในพอร์ตไม่มีการปรับเปลี่ยน
พร้อมเลือก STA, TISCO และ TU เป็น Top Pick สำหรับวันนี้

การเมืองสร้างแรงกดดันต่อ SET Index มากขึ้น ถือเงินสด 25%
แม้ตวั เลขเศรษฐกิจทัวโลก รวมถึงประเทศไทย (ตัวเลขการส่งออก) จะแสดงสัญญาณทีดี
ขึน และเริมเห็นเม็ดเงินลงทุนกลับเข้ามาสู่สินทรัพย์เสียง แต่ก็ยงั ต้องติดตามประเด็นเรือง
การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทีตัวเลขยังอยู่ระดับสูง โดยหลายประเทศสร้างจุดสูงสุด
ใหม่ของจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ตอ่ วัน จนนําไปสูก่ ารทํา Lockdown ทีเข้มงวดมากขึน สําหรับ
ประเทศไทย ประเด็นหลักทีอยู่ในความสนใจเป็ นเรืองสถานการณ์ทางการเมือง ทีดูเหมือน
มีความร้อนแรงมากขึน หลังจากทีข้อเรียกร้องของผูช้ มุ นุมทีให้นายกรัฐมนตรีลาออก ไม่ได้
รับการตอบสนอง ประเมินว่าน่าจะเห็นการยกระดับการชุมนุมเพือเพิมแรงกดดัน ไปที
รัฐบาลเพิมมากขึน ซึงการดําเนินการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อเนืองไปยังภาพรวม
เศรษฐกิ จ ทีอยู่ใ นภาวะถดถอย ให้ฟื นตัว กลับ ได้ช ้าลง และกระทบต่อ Sentiment ของ
ตลาดหุน้ ไทยทําให้ความเสียงสําหรับการลงทุนสูงขึน ส่วนการประชุมรัฐสภาทีจะมีการ
อภิปรายโดยทีไม่มีการลงมติ เป็ นไปได้ทีจะไม่เห็นบทสรุปทีเป็ นรู ปธรรมทีจะช่วยแก้สถาน
การณืการเมืองในปั จจุบนั คาด SET Index น่าจะผันผวนในทิศทางลง กลยุทธ์การลงทุน
ยังถือเงินสด % ส่วนหุน้ ในพอร์ตไม่เปลียน เลือก STA, TISCO และ TU เป็ น Top Pick
การส่งออกแบ่งตามประเภทสินค้า

1,213.61
-2.87
66,256

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-661.91
1,762.04
-5,145.29
4,045.15
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506
ทีมา: กระทรวงพาณิชย์

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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Covid-19 ยังร้อน เห็นการกลับมา lockdown เพิ่มขึ้น
ปั จจัยต่างประเทศในช่วงนีมี ประเด็นสําคัญทีตลาดให้นาหนั
ํ ก คือ
 COVID-19 ยังมีความร้อนแรง ล่าสุดผูต้ ิดเชือสะสมแตะ 42.9 ล้านราย โดยผู้
ติดเชือรายใหม่ยงั คงมาจากฝั งสหรัฐ และยุโรป กล่าวคือ สหรัฐ พบผูต้ ิดเชือราย
ใหม่ , ราย ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือใหม่ในสหรัฐเพิมขึนแตะระดับสูงสุด
(All Time High) ต่อเนืองเป็ นวันที 2, ส่วนยุโรป ฝรังเศสพบผูต้ ิดเชือใหม่ ,422
ราย, อิตาลี 21,273 ราย, สเปน , ราย เป็ นต้น โดยรวมส่งผลให้หลาย
ประเทศในยุ โ รปกลับ มาดํา เนิ น การ Lockdown เข้ม งวดอี ก ครัง เช่ น สเปน
ประกาศห้า มออกนอกเคหสถานเวลากลางคื น (Curfew), อิ ต าลี ป ระกาศ
Lockdown ทัวประเทศ Sentiment เชิ ง บวกต่ อ หุ้น บางกลุ่ม เช่ น STGT, STA
และ NER
ประเทศที่กลับมา Lockdown เข้มงวดอีกครั้ง

ทีมา: ASPS รวบรวม

 การเลือกตังสหรัฐ ช่วงวันหยุดทีผ่านมาโต้วาที (Debate) ระหว่างนาย Donald
Trump และนาย Joe Biden ครังสุด ท้า ยก่ อ นเลื อ กตังในวัน ที พ.ย.
โดยรวมคะแนนความนิ ยมนาย Joe Biden นํา นาย Trump สํา รวจของ CNN
และ Bloomberg
คะแนนนิยมของนาย Joe Biden ข้างต้น ทําให้ Consensus และ ASPS ประเมินตรงกัน
ว่ า นาย Joe Biden มี โ อกาสชนะการเลื อ กตัง ซึงหากชนะการเลื อ กตัง ประเมิ น จาก
นโยบายหาเสียงของ นาย Joe Bidenผลทีจะเกิดขึนต่อเศรษฐกิจและ Fund flow ทังสหรัฐ
และไทยดังนี
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 นโยบายพลั ง งานสะอาด (Clean Energy): คาดจะสร้างแรงกดดันต่อราคา
สินค้ากลุม่ Hard Commodity เช่น นํามัน และถ่านหิน
 นโยบายการค้า: การค้าของสหรัฐ และไทยมีแนวโน้มขยายตัว จากการทีนาย
Joe Biden อาจจะยกเลิกการขึนภาษี นาํ เข้ากับประเทศคูค่ า้ อาทิ จีน ยุโรป และ
สนใจกลับเข้าข้อตกลงการค้า CPTPP จํานวน 11 ประเทศ เนืองจากทังสหรัฐ
และไทยยังไม่มีขอ้ ตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสมาชิก CPTPP บางประเทศ เช่น
สหรัฐไม่มี FTA กับ ญี ปุ่ น, นิวซีแลนด์, เวียดนาม ส่วนไทยไม่มี FTA กับสหรัฐ
และเม็กซิโก เป็ นต้น ดีตอ่ ภาคส่งออก
 นโยบายการลงทุน โครงสร้ า งพืนฐาน: เศรษฐกิจสหรัฐจะมีแนวโน้มฟื นตัว
ค่อนข้างเร็ว เนืองจากนาย Joe Biden เสนองบลงทุนโครงสร้างพืนฐานในสหรัฐ
วงเงิ น 2 ล้า นล้า นเหรียญ (นาย Trump เสนอ 1 ล้า นล้า นเหรียญ) ซึงจะช่ ว ย
กระตุน้ ให้เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฟื นตัว หนุนธนาคารกลางสหรัฐ
(Fed) ปรับเพิมอัตราดอกเบียนโยบายตาม ซึงสุดท้ายจะช่วยให้เศรษฐกิจไทย
ได้รบั อานิสงส์ตาม
 การปรั บ ขึ นภาษี น ิ ต ิบ ุ ค คล (Coporate Tax) เป็ น % จาก % ส่งผลให้
กําไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐปรับลดลง กดดันให้เม็ดเงินลงทุน (Fund
Flow) ไหลออกจากสหรัฐ แล้ว ย้า ยไปประเทศแถบเอเซีย รวมถึ ง ประเทศที มี
ความพร้อม ขณะทีไทยปั จจัจบันยังเผชิญปั ญหาในประเทศ
สรุปนโยบายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

ทีมา: ASPS รวบรวม
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ส่งออกเดือน ก.ย. หดตัวน้อยลง หนุนเฉลี่ย 9 เดือน -7.3%
เศรษฐกิจไทยเห็นสัญญาณการฟื นตัวต่อเนือง โดยเฉพาะภาคส่งออก(X) คิดราว 68%
ของ GDP ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออก(X) เดือน ก.ย. อยู่ที 1.96 หมืนล้าน
เหรียญ(สูงกว่าค่าเฉลียทังปี ที . หมืนล้านเหรียญ)ยังหดตัว - . %yoy ใกล้เคียง
Consensus คาด - %แต่หดตัวน้อยลง 3 เดือนติด
แรงหนุนสําคัญในเดือนนีคือ สินค้าเกษตร เช่น ผักผลไม้ 50.3%, เครืองปรุ งรส . %
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น ถุงมือยาง +154%, ผลิตภัณฑ์ยาง % เป็ น Sentiment เชิงบวก
ต่อ STA, NER และเครืองอิเล็กทรอนิกส์ . %, เครืองใช้ไฟฟ้า 8.3%Sentiment เชิงบวก
ต่อกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ (DELTA, HANA, KCE และ SVI) ดังรูป
ส่วนยอดนําเข้าเดือนเดียวกัน มีจาํ นวน 1.74 หมืนล้านเหรียญ(สูงกว่าค่าเฉลียทังปี
. หมืนล้านเหรียญ) หดตัว - . %yoy ดีกว่าตลาดคาดหดตัว -15.8%
การส่งออกแบ่งตามประเภทสินค้า

ที

ทีมา: กระทรวงพาณิชย์

โดยภารวมหนุนให้การส่งออกงวด M หดตัวเฉลีย . %yoy เมือเทียบกับสมมติฐาน
ASPS ปั จจุบนั คาดทังปี
หดตัว % ASPS ประเมินส่งออกทีปรับเพิมขึนทุกๆ %
จะหนุน GDP Growth ปี
ขึนเฉลียฯ 0.156% (กําหนดให้สมมติฐาน ASPS อืนคง
เดิม คือ C คาด - . % ,ลงทุนเอกชนคาด – % ลงทุนรัฐคาด % การเบิกจ่ายรัฐ คาด
2.5%) นันคือ หากส่งออกปี
เฉลีย - % คาด GDP ปี
จะหดตัวน้อยลงเหลือ
7.9% จากเดิมคาด - . %
อย่ า งไรก็ ต ามขึ นกับ ภาคส่ ง ออกในช่ ว งงวด Q63 จะขยายตัว ดี ขึ นตามคาดหรื อ ไม่
เนืองจากมีความเสียงประเทศคู่คา้ หลัก ในสหรัฐ ยุโรป กลับมา Lockdown ประเทศรอบที
หลังจากผูต้ ิดเชือพุ่งขึนในอัตราเร่งอีกครัง
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สมมุติฐานเรื่องการส่งออก ที่จะมีผลต่อ GDP Growth ปี 2563
คาดการณ์ %ส่งออกปี 2563 คาด GDP Growth ปี 2563
-7.0%

-7.9%

-8.0%

-8.1%

-9.0%

-8.2%

-10.0%

-8.4%

-11.0%

-8.6%

-12.0%

-8.7%
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พอร์ตถือเงินสด 25% ชอบหุ้นต่างชาติสะสม STA TU และ TISCO
ตัวเลขผูต้ ิดเชือ COVID-19 ทียังเร่งตัวขึน ตอนนีทะลุ ล้านคนทัวโลก (สูงใกล้เคียงกับ
ประชากรทังหมดในสเปนที ล้านคน) และมีการ Lockdown เพิมเติมใน อาทิ สเปน
ํ นโลกลดลง และ
อิตาลี เป็ นต้น ในอีกมุมถือว่าสร้างความกังวลต่อความต้องการใช้นามั
กดดันให้ราคานํามันปรับตัวลดลง % ในวันศุกร์ทีผ่านมา ขณะทีในประเทศ การเมืองไทย
ยังมีความร้อนแรงอยู่ จึงคาดว่าตลาดหุน้ ไทยในวันนีปรับตัวขึนได้ยาก ประเมินกรอบการ
เคลือนไหว
–
จุด
กลยุ ทธ์ การลงทุนแนะนํ า ถือเงินสด % เพือลดความเสี ยงและรอจังหวะการ
ลงทุ น ในระยะถั ด ไป ส่ ว นอี ก % แนะนํ า ลงทุ น ในหุ้ น Global Play (STA, TU,
PTTGC) หุ้น Dividend Play (TISCO, DCC) ส่ วนหุ้น Toppick แนะนํ าหุ้นทีต่ างชาติ
ทยอยสะสม STA, TU และ TISCO
หุ้นที่มีการซื้อสุทธิโดยตรง และผ่าน NVDR ของต่างชาติ (MTD)
Stock Symbol
VGI

Foreign Buy +NVDR(MTD)
(ล้านบาท)
7931

KBANK

1451

CPALL

908

TU

858

STGT

816

THANI

704

TISCO

695

CPN

530

NER

425

BAM

353

KTC

337

COM7

279

BJC

239

ASIAN

227

STA

208
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Valuation หุ้น Top picks วันนี้
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(22/10/2020)

Dividend Play
MCS

STEEL

13.20

19.50

47.7%

7.10

6.53

DCC

CONMAT

2.32

3.10

33.6%

13.26

6.26

15.60

18.00

15.4%

18.91

3.97

JMART

ICT

Global Play
STA

AGRI

32.25

40.00

24.0%

7.19

4.65

TU

FOOD

15.60

17.00

9.0%

14.75

3.97

PTTGC

PETRO

40.50

44.00

8.6%

NM

1.23
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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