การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
24 มิถุนายน 2563 |

ลงทุนหุ้นเด่น Window Dressing Plays งวด 2Q63
สถิติเดือน มิ.ย. 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นเดือน มิ.ย. SET มักปรับตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 0.66% ส่วนหนึ่งเกิดจากการทา Window Dressing ของนักลงทุน
สถาบันฯ บวกกับปีนี้อาจมีเม็ดเงินจากกองทุน SSFX ก่อนหมดอายุเข้ามา
หนุนเพิ่ม กลยุทธ์แนะนา 8 หุ้นขนาดใหญ่ ที่กองทุนนิยมซื้ อสะสม คาดจะ
Outperform ตลาดฯก่อนสิ้นไตรมาส (ดังตารางทางด้านล่าง)
แม้ปัจจุบนั สถาบันฯยังขายสุทธิ หนุ้ ไทยในเดือน มิ.ย. 63 (mtd) แต่จากสถิติเดือน มิ.ย.
ย้อนหลัง 10 ปี กลับเป็ นเดือนที่นกั ลงทุนสถาบันฯ ซือ้ สุทธิ หนุ้ ไทยมากที่สดุ เป็ นอันดับ 2
ของปี บวกกับปี นีย้ ังมีแรงซือ้ จากกองทุน SSFX ช่วงโค้งสุดท้ายเข้ามาช่วยหนุนอีกแรง
ขณะที่ SET Index เองมักปรับตัวเพิ่มขึน้ ใน 1 สัปดาห์สดุ ท้ายก่อนสิน้ ไตรมาส 2 ด้วยความ
น่าจะเป็ นกว่า 70% ในการปรับ ขึน้ และให้ผลตอบแทนเป็ นบวกเฉลี่ยราว 0.66% จึงมี
ความเป็ นไปได้สงู ที่ปีนจี ้ ะมีการทา Window Dressing จากนักลงทุนสถาบันฯ
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนาลงทุน 8 หุน้ ขนาดใหญ่ที่กองทุนนิยมซือ้ สะสมช่วงโค้งสุดท้าย
ของไตรมาส 2 เพื่ อ ให้ได้ผลตอบแทนที่ ค าดหวัง สูง กว่า SET Index คื อ BJC, GPSC,
ADVANC, BDMS, INTUCH, CPF, RATCH และ CPALL
Top Picks เลือก INTUCH(FV@B70), RATCH(FV@B75) และADVANC(FV@B210)
คาดหวังปั นผลต่อปี ได้ สูงถึง 4%, 3.7% และ 3.4% ตามลาดับ ถือเป็ นเกราะป้ องกัน
อีกขัน้ ในยามทีต่ ลาดยังมีความไม่แน่ ไม่นอนสูง
รายชื่อหุ้นที่จะถูกคัดเลือกเข้า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 2H63
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ที่มา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่วา่ ประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทาขึน้ โดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีน้ า หรือเสนอแนะให้ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ า่ น ไม่วา่ จะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ า่ น โดยไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่วา่ กรณีใด
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โอกาสสูงในการเกิด Window Dressing ในช่วงนี้
แม้ปัจจุบนั ตลาดหุน้ ไทยจะซือ้ ขายบน P/E ที่สงู กว่าในอดีตมาก และยังมีความเสี่ยงจาก
ปั จจัยรอบด้านทาให้อยู่เกิดความผันผวน อย่างไรก็ตามช่วงที่เหลือก่อนสิน้ ไตรมาสที่ 2
การทา Window Dressing ของนักลงทุนสถาบันถือเป็ นหนึ่งในความหวังที่จะช่วยพยุง
และลดความผันผวนของตลาด โดยฝ่ ายวิจัยประเมินว่า ในรอบนีม้ ีโอกาสสูงทีส่ ถาบัน
ฯจะทา Window Dressing อยุ่ 3 ปั จจัยดังนี ้
1. เดือน มิ.ย. มั กเป็ นเดือนที่สถาบั นซือ้ สุ ทธิ ห้ ุนไทยสูงสุ ดเป็ นอั นดับที่ 2
ของปี ซือ้ สุทธิเฉลี่ย 8.5 พันล้านบาท (รองจากเดือน ธ.ค. ที่มียอดซือ้ สุทธิเฉลีย่
สูงถึง 1.4 หมื่นล้านบาท) ขณะที่ตน้ เดือนมิ.ย. 63 ถึงปั จจุบนั พบว่า สถาบันฯ
กลับมียอดขายสุทธิหนุ้ ไทย 1.82 พันล้านบาท ซึง่ ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ในอดีตมาก ยิ่ง
มีโอกาสสูงที่แรงซือ้ ของสถาบันฯจะกลับเข้ามาบ้างในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือน
มูลค่าซื้อขายสุทธิหุ้นไทยของสถาบันเฉลี่ยรายเดือน ย้อนหลัง 10 ปี

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

2. กองทุ น SSFX ที่ใ กล้ จ ะครบก าหนดอายุ ใ นการซื ้อ เพื่อ รั บ สิ ท ธิ ใ นการ
ลดหย่อนภาษีสิ้นเดือนนี ้ ปี นีพ้ ิเศษกว่าปี อื่นๆ ตรงที่อาจมีแรงซือ้ จากกองทุน
SSFX ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิน้ เดือนเข้ามาช่วยหนุนตลาดอีกแรง โดยช่วงที่ผ่าน
มามีแรงซือ้ กองทุน SSFX จากนักลงทุนเพียง 3.6 พันล้านบาทเท่านัน้
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NAV รายกองทุน SSFX
Fund
K-SUPSTAR-SSFX
SCB70-SSFX
KFS100SSFX
SCBEQ-SSFX
SCBSET-SSFX
UOBEQ-SSFX
PHATRA SET50 ESG-SSFX
KT70/30S-SSFX
KTESGS-SSFX
T-ES-EQDSSFX
TEG-SSFX
PRINCIPAL SET50SSF-SSFX
MTF-SSFX
LHSMARTDSSF-SSFX
ONE-TCMSSF-SSFX
MTQ-SSFX
ASP-SME-SSFX

AMC
KASIKORN
SCB
KRUNGSRI
SCB
SCB
UOB
PHATRA
KRUNG THAI
KRUNG THAI
THANACHART
TISCO
PRINCIPAL
MFC
LAND AND HOUSES
ONE
MFC
ASSET PLUS
Total NAV

NAV (M.Baht)
943.3
595.2
549.1
304.0
289.8
277.8
161.5
137.4
111.3
88.8
39.1
36.4
29.4
17.0
13.1
11.9
5.4
3610.5

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
ข้อมูลสิน้ สุดวันที่ 23 มิ.ย.63

3. หุ้นขนาดใหญ่มีโอกาสได้ รับความสนใจมากขึน้ สะท้อนจากสัดส่วนระหว่าง
ดัชนีหนุ้ เล็ก SSET Index กับ SET Index (SSET/SET) ที่ขนึ ้ ทาจุดสูงสุดในรอบปี
และสูงกว่าระดับ 2SD แสดงว่าล่าสุด SSET Index Outperform กว่า SET Index
มากเกินกว่าปกติ และเป็ นที่สงั เกตว่าในอดีตทุกๆครัง้ ที่ดชั นีดงั กล่าวอยู่สงู กว่า
2SD ใน 4 รอบที่ ผ่ า นมา หุ้ น ขนาดเล็ ก อย่ า ง SSET Index เริ่ ม กลั บ มา
Underperform หรือน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับหุน้ ขนาดใหญ่
เปรียบเทียบดัชนี SSET Index และ SSET/SET

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

ทัง้ 3 ปั จจัยทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น เป็ นไปได้ สูงทีจ่ ะเกิดการทา Window Dressing กับหุ้น
ขนาดใหญ่ทกี่ องทุนนิยมสะสม
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กลยุ ท ธ์ แ นะน า 8 หุ้ น เด่ น ที่ Outperform ตลาดฯช่ ว ง 1 สั ป ดาห์
สุดท้ายก่อนสิ้นเดือน มิ.ย.
ฝ่ ายวิจยั ฯได้ทาการศึกษาสถิตใิ นอดีตย้อนหลัง 10 ปี ช่วง 1 สัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน มิ.ย.
พบว่า SET Index ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ บวก 0.66% ด้วยความน่าจะเป็ นสูงถึง 70%
สถิติในอดีตย้อนหลัง 10 ปีของ SET Index (ช่วง 1 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน มิ.ย.)

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

หลังจากนัน้ ฝ่ ายวิจยั ทาการค้นหาว่า หุน้ ที่เป็ นเป้าหมายในการทา Window Dressing ของ
นักลงทุนสถาบันฯ จากหุน้ ขนาดใหญ่พนื ้ ฐานแข็งแกร่งที่มกั Outperform ตลาดได้ดีในช่วง
1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิน้ เดือน มิ.ย. (ย้อนหลัง 10 ปี ) พบว่า มีหุน้ ขนาดใหญ่ พืน้ ฐาน
แข็ ง แกร่ง ที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่น กว่าตลาด 8 บริษั ท คื อ BJC ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย
4.1%, GPSC 3.1%, ADVANC 2.7%, BDMS 2.5%, INTUCH 2.2%, CPF1.7% , RATCH
1.2% และ CPALL 1.1% บวกกับ Valuation ของทัง้ 8 บริษัท ดังตารางทางด้านล่าง
สถิติย้อนหลัง 10 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยหุ้นเด่น Window Dressing
ช่วง 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นเดือน มิ.ย.

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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Valuation 8 หุ้นเด่น Window Dressing
Company Sector

Mkt. cap. Last Price
FairValue Upside Div Yield 20F (%)
(Bn Baht) (23/06/2020)

BJC

COMM

157

GPSC

ENERG

217

ADVANC

ICT

565

BDMS

HELTH

358

INTUCH

ICT

CPF

39.25

40.00

1.9%

2.15

77.00

91.00

18.2%

1.93

190.00

210.00

10.5%

3.41

22.50

23.80

5.8%

1.10

180

56.00

70.00

25.0%

3.93

FOOD

271

31.50

40.00

27.0%

2.54

RATCH

ENERG

94

64.50

75.00

16.3%

3.72

CPALL

COMM

613

68.25

78.00

14.3%

1.86

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ยามตลาดอยู่ในภาวะที่ผันผวน Top Pick ธีม Window Dressing Play เน้ นคัดเลือก
เฉพาะหุ้ นปั นผลสูงจากหุ้นที่คัดกรองมาทั้งหมด 8 บริษัท คือ INTUCH, RATCH
และ ADVANC คาดหวั ง ปั นผลต่ อ ปี ได้ สู ง ถึ ง 3.9%, 3.7% และ 3.4% ตามล าดั บ
น่ าจะเป็ นเป้ าหมายลาดับต้ นๆ ทัง้ เป็ นตัวแทนทีด่ ีห้ ุนและเหมาะทีจ่ ะลงทุนในยาม
ทีต่ ลาดยังมีความไม่แน่ ไม่นอนสูง
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