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10 มิถุนายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
พอร์ตจำลองได้ Stop Profit รับกำไรหุ้น 4 บริษัทได้แก่ AMATA, CPALL,
LH และ STEC คิดเป็นน้ำหนักรวม 40% ของพอร์ตฯ คาดว่า SET Index
ยังอยู่ในช่วงปรับฐาน เลือกหุ้นที่คาดหมายผลประกอบการ 2Q63 โดดเด่น
เข้าเสริมในพอร์ตพร้อมเลือกเป็น Top Pick ได้แก่ DCC, AP และ EGCO
ด้วยน้ำหนักอย่างละ 10% พร้อมกันนี้ให้พักเงินใน BTSGIF อีก 10%

กลไก Stop Profit ทำงานได้ดี ... กลับมาหาหุ้นดีเข้าพอร์ตฯ
SET Index ทีปรับตัวลดลงกว่า จุดวานนี ทําให้กลไก Stop Profit ทีฝ่ ายวิจัยเน้นเป็ น
พิ เ ศษในช่ ว งนี ทํา งาน โดยพอร์ต จํา ลองได้ข ายทํา กํา ไรหุ้น บริ ษั ท ได้แ ก่ AMATA,
CPALL, STEC และ LH นําหนักรวม % ของพอร์ตการลงทุน ประเมินว่า SET Index
ยังอยู่ในช่วงปรับฐาน โดยมี Valuation ทีแพง + สัญญาณ Overbought ทาง Technical
เป็ นแรงกดดัน ส่วนประเด็นทีอยู่ในความสนใจได้แก่การประชุม Fed ซึงคาดการณ์ว่าจะ
คงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ตามเดิม แต่อาจมีมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเพือฟื นฟูเศรษฐกิจ
เพิมเติม เช่นเดียวกับในประเทศทีมีการนําเสนอมาตรการฟื นฟูเศรษฐกิจออกมาต่อเนือง
สําหรับพอร์ตจําลองวันนี พิจารณาเลือกหุน้ บริษัทเข้าไปทดแทนส่วนทีทํา Stop Profit
ออกไป เริมจาก DCC ซึงเห็นสัญญาณการเติบของผลประกอบการ 2Q63 ชัดเจนอีกทังให้
Dividend Yield ระดับสูง ถัดมาเป็ น BTSGIF ซึงราคาสามารถสร้างฐานได้หลังบันทึกด้อย
ค่าสินทรัพย์กอ้ นใหญ่ และมี Discount จาก NAV อีก บริษัทเลือก AP ทีคาดกําไร 2Q63
จะเติบโต สวนทางกลุ่มฯ อีกทังให้ Dividend Yield เกิน % และ EGCO ซึงกําไร 2Q63
เป็ น High Season พร้อมกันนีเลือก DCC, AP และ EGCO เป็ น Top Pick
เปรียบเทียบ SET Index จำนวนหุ้นที่มี RSI Overbought

1,408.37
-30.29
115,560

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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นักลงทุนรายย่อย

485.70
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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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รอฟังผลประชุม Fed แต่เชื่อคงอัตราดอกเบี้ยฯ ตามเดิม
ประเด็นต่างประเทศไม่ได้มีอะไรเป็ นพิเศษ (ในสหรัฐ การประท้วง และ Trade war แม้จะ
ยังมีอยู่ แต่กระแสดูเบาบางลง) โดยตลาดกลับมาให้นาหนั
ํ กการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐ(Fed) วันนีเป็ นวันที โดยจะทราบผลตี เวลาในประเทศวันพรุ ่งนี Consensus
คาดจะยังคงอัตราดอกเบียนโยบาย - . % (ระดับตําสุดเป็ นประวัติการณ์) และในรอบ
นีให้นาหนั
ํ กประมาณการ (Economic Projection) และ Statement ของคณะกรรมการ
Fed จะเป็ นอย่างไร รวมถึงให้รายละเอียดทีมีการคาดการณ์ Fed จะปรับเปลียนการเข้า
ซือพันธบัตร(QE) ในรูปแบบ Yield Curve Control ดังเช่นธนาคารกลางญีปุ่ น BOJ) (จาก
ปั จจุบนั ทีประกาศทํา QE แบบไม่จาํ กัดวงเงิน Unlimited)
หากพิจารณาผลสํารวจใน Bloomberg พบว่านักวิเคราะห์ราว % คาดว่ามีโอกาสที
Fed จะเปลียนมาใช้ภาย Yield Curve Control ในปี นี
คาดการณ์การเข้าซื้อพันธบัตร QE ของ Fed

ทีมา: Bloomberg, ASPS

* Yield Curve Control คือ ธนาคารกลางจะเข้าซือ หรือ ขายพันธบัตรรัฐบาลเพือให้อตั รา
ผลตอบแทน Bond yield เป็ นไปตามเป้าหมาย ผ่านการควบคุม Bond yield ระยะสัน
(ดอกเบียนโยบาย) และระยะยาว(Bond yield 10 ปี ) โดยรวมจะทําให้ปริมาณเงินทีใช้เข้า
ซือพันธบัตร อาจน้อยหรือมากกว่ารูปแบบเดิม
ASPS คาดว่ าในรอบนี Fed จะยังคงดอกเบียฯตามเดิม แต่ให้ นําหนั กถ้ อยแถลง
เกียวกับวงเงินเข้ าซือพันธบัตรเพือกระตุ้นเศณษฐกิจจะเพิมขึนหรือไม่ หากเพิม
จะดีต่อตลาดหุ้น แต่หากมีการส่ งสัญญาณจะชะลอการปรับวงเงินลดลง หรือ
กรณีเลวร้ ายคือ ยกเลิก Unlimited ตลาดหุ้นมีโอกาสตอบรับเชิงลบ
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คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วนในช่วง 3Q63
วานนี ทีประชุม ครม.อนุมตั ิหลายมาตรการ แต่เชือว่ามีนยั ต่อเศรษฐกิจไม่มากนัก
 จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ออ้ ยเพือซือปั จจัยการผลิตฤดูการผลิตปี /
วงเงิน หมืนล้านบาท ราว . % ขอ งReal GDP ดีตอ่ กําลังซือของชาวไร่ออ้ ย
ทําให้มีรายได้เพิมจากเงินทีรัฐสนับสนุน
 ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปี ละ บาท/ห้องพัก ตังแต่วนั ที
ก.ค.
– มิ.ย.
ซึงแม้จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมได้
บ้าง แต่ ASPS มองว่าแทบไม่มีผลต่อประมาณการหุน้ กลุ่มโรงแรม (CENTEL,
ERW และ MINT) ในปี 2563 ทีคาดขาดทุน 12.3 หมืนล้านบาท จึงแนะนําเก็ง
กําไรหุน้ กลุม่ โรงแรมอย่างระมัดระวัง
อย่ า งไรก็ ต าม ASPS ให้ นํ าหนั ก ไปที มาตรการะตุ้ น เศรษฐกิ จ ที รั ฐ บาลเตรี ย ม
ผลักดันเฟสที คาดระยะเวลามีผลคือ ช่วง Q63 และน่าจะทําให้ เกิดกระแสการ
เก็ ง กํ าไรในกลุ่ ม ต่ างๆต่ อเนื อง (ดั งตาราง) อาทิ ภาคการบริ โภคครั วเรื อนดีต่อ
CPALL(FV @78.0) , อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ AP(FV @ . ) และกลุ่ ม ยานยนต์ และ
ท่องเทียว
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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ตลาดหุ้นอยุ่ในภาวะการเก็งกำไร แต่แฝงด้วยความระแวง
ตลาดหุน้ ไทยอยู่ในภาวะการเก็งกําไรอย่างเห็นได้ชดั สะท้อนจากมูลค่าซือขายทีสูงเกิน
แสนล้า นบาท (ติ ดต่อ กัน วัน ทํา การ) ขณะทีมี P/E สูง ถึ ง เท่ า (สูง สุด ในภูมิภ าค)
ขณะทีวานนีตลาดหุน้ ไทย เริมถูกขายทํากําไรแรง โดยเฉพาะช่วงเวลาการซือขายปรับฐาน
แรง - จุด และถื อ เป็ น การลดลงระหว่ า งวัน มากสุด นับ ตังแต่ ต ลาดเริมฝื นตัว มาใน
กลางเดือน มี.ค. เป็ นต้นมา นอจากนียังมีสญ
ั ญาณเตือนว่าตลาดอยู่ในภาวะว่ามีโอกาส
ปรับฐานต่อ คือ
1. สั ดส่ วนหุ้นไทยกว่ า % จากทังหมด มี RSI อยู่ในโซน Overbought ถือ
เป็ นหนึ งในสั ญญาณเตือนว่ าตลาดมีโอกาสปรั บฐาน เนืองจากตลาดหุน้
ไทยฟื นขึนมาเร็วและแรงเกือบ % จากจุดตําสุดในช่วงเดือน มี.ค. และเป็ นการ
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

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

2. ตลาดหุ้ น S&P500 ปรั บ ตั ว ขึ นแรง พร้ อ มกั บ ดั ช นี ค วามกลั ว ที เพิ มขึ น
เรือยๆ (ปกติจะสวนทางกัน) คือ ใน สัปดาห์ทีผ่านมา ดัชนี S&P500 ปรับตัว
เพิมขึน .2% ขณะเดียวกัน VIX Index ทยอยปรับตัวเพิมขึนเช่นเดียวกันกว่า
2.7% แสดงให้เห้นว่าตลาดหุน้ สหรัฐเอง แม้จะปรับตัวเพิมขึนเรีอยๆ แต่ก็แฝงไป
ด้วยความระแวงในการปรับฐานในระยะถัดไปอยู่เหมือนกัน
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เปรียบเทียบ SPX Index กับ VIX Index

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

สรุ ปคือ ล่าสุดตลาดหุน้ ทังไทยและต่างประเทศทีขึนมาแรง จนล่าสุดเริมมีสญ
ั ญาณเตือน
ว่ามีโอกาสทีตลาดอาจปรับฐานในระยะถัดไปได้ แนะนําให้นกั ลงทุนโฟกัสประเด็นความ
เสียงมากขึน พร้อมกับติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆ อย่างใกล้ชิด

การขยับจุด ล็อคกำไร ยังทำงานได้ดี กลยุทธ์เน้นหุ้นดีดี Dividend
ชอบ AP, DCC Defensive ชอบ EGCO BTSGIF)
ในวานนีตลาดหุน้ ไทยปรับฐานแรง แต่พอร์ตจําลองมีการตังจุดล็อคกําไรเพือลดความเสียง
ในยามทีตลาดเกิดเหตุการณ์ไม่แน่นอนระหว่างวัน ซึงวานนีจุด Lock Profit นันทํางานได้ดี
โดยมีการขายทํากําไรหุน้ ไปถึง 4 บริษัท คือ AMATA, LH, CPALL, STEC คิดเป็ นสัดส่วน
ในพอร์ตรวม %
ส่วนกลยุทธ์ในวันนียังคงเหมือนเดิม คือ มีการตังจุดล็อคกําไร เพือลดความเสียงยามที
ตลาดผันผวน พร้อมกับเน้นลงทุนหุน้ ดีดี (Dividend & Defensive) โดยนําหุน้ AP, DCC,
EGCO และ BTSGIF เข้ามาในพอร์ตจําลอง ด้วยนําหนักหุน้ ละ % แทน มีรายละเอียด
ทีน่าสนใจดังนี
ตารางรายชื่อหุ้นที่ถูก Stop Profit และหุ้นใหม่ที่มาทดแทน
หุนที
้ ถูก Stop Profit
Stock
Return
Weight
LH
16.1%
10%
AMATA
2.6%
5%
STEC
2.5%
10%
CPALL
0.5%
15%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

หุนใหม่
้
ทมาทดแทน
ี
Stock
Weight
Status
DCC
10%
Dividend
AP
10%
Dividend
BTSGIF
10%
Defensive
EGCO
10%
Defensive
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DCC(FV @2.28) จุดเด่นหลัก คือ กลยุทธ์เชิงรุ กด้วยการเข้าหาลูกค้าถึงบ้าน เห็นผลชัด
และโดดเด่นว่าคู่แข่ง สะท้อนจากจํานวนบิลทีเพิมเป็ น 8 พันบิล/วัน จาก 6 พันบิล/วัน
ประกอบกับราคาขายเฉลียทีเพิมขึน 3%QoQ เป็ น 139 บาท/ตรม. จากสัดส่วนกระเบืองพ
รีเมียม มากขึน รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติทีลดลง 20%YoY ทําให้แนวโน้มกําไร 2Q63 มี
โอกาสสร้า ง Positive Surprise ได้อี กครัง หลัง งวด 1Q63 DCC มี กาํ ไรเติ บ โตทัง QoQ
และ YoY สวนกระแสกําไรของตลาดฯ อีกทังการใช้สิทธิแปลง DCC-W1 ส่งผลให้ D/E สิน
งวด 2Q63 น่ า จะลดลงมาตํากว่า 0.6 เท่ า เพิมโอกาสที DCC จะกลับ มาจ่ า ยปั น ผลที
Payout Ratio 100% อีกครัง หากพิจารณา Valuation ถือว่าดี โดยมี Upside สูงเกิน 20%
และคาดหวัง Dividend Yield มากกว่า 6% ต่อปี
AP(FV @6.30) หนึงในหุ้น อสัง หาฯที ยัง คงน่ า สนใจ ทังในแง่ พื นฐานที กํา ไร 2Q63 มี
แนวโน้ม สูง ขึ น YoY และ QoQ (สวนทางกั บ หลายบริ ษั ท ในกลุ่ม ฯ ที มี โ อกาสลดลง)
ขับเคลือนด้วยการมี Backlog รอโอนฯ ระดับสูง โดยสิน เม.ย. รวม 4.9 หมืนล้านบาท
(รวม JV) มาจากยอดชมโครงการ และยอดจอง ทีเริมดีขึนตังแต่ปลาย เม.ย.(หลังจาก
Reopen) และ Valuation โดยพิจารณาทางด้าน Upside ถื อว่าเยียม โดยมี Upside สูง
กว่า 10% สวนทางหุน้ ในกลุม่ เดียวกันทีแถบจะไม่มี Upside เหลือหรือติดลบในบางบริษัท
อาทิ LH (+2%) LPN(-30%) PSH(-19%) อีกทังยังคาดหวังปั นผลได้กว่า 5.5% ต่อปี
EGCO(FV @340.00) ถื อ เป็ น หุ้น Defensive ที มี ร ายได้ค่ อ นข้า งมันคงไม่ ผัน ผวนตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ซึงราคาหุน้ ในช่วงทีผ่านมาได้ปรับลดลงอย่างต่อเนืองจนเห็น upside รวม
ปั นผลเกือบ 27% หากพิจารณาทางด้านพืนฐานยังดีเยียมตามฤดูกาล โดยฝ่ ายวิจัยคาด
แนวโน้มกําไรจากการดําเนินงานปกติงวด 2Q63 จะเติบโตจากงวด 1Q63 รับช่วง high
season ของการใช้ไฟฟ้าในฤดูรอ้ น ทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลียจะปรับตัวทํา
ระดับ สูง สุด ของปี อี กทังในส่ว นของโรงไฟฟ้ า พลัง นํา คาดจะมี กาํ ลังการผลิ ต ไฟฟ้ า ที
เพิมขึนหลังจากฝนทีเริมตกในช่วงเดือน พ.ค. ถือเป็ นโอกาสสะสม
BTSGIF(FV @N.A.) หนึ งในหุ้น กองทุ น โครงสร้า งพื นฐานที ราคาปรับ ตัว ลงแรงกว่ า
25%(ytd) จากผลกระทบของ COVID-19 ขณะที SET Index ปรับตัวลงเพียง 10.85%(ytd)
จนทําให้มี Discount กว่ามูลค่าสินทรัพยืสุทธิ ถึง 20% และเป็ นหุน้ ผันผวนตํามีค่า Beta
เพียง 0.64 นอกจากนียังได้ Sentiment จากคนเริมกลับมาใช้งานรถไฟฟ้ามากขึนอย่าง
เห็นได้ชดั หลังจากมีการผ่อนคลายเปิ ดเมืองมาถึงระยะ 3 แล้ว
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