วันที่ 10 ม.ค.63 สมาคมนัก วิเ คราะห์ ก ารลงทุ น (IAA) ไ ด้ จ ัด งานเสวนา IAA HOT ISSUE ครัง้ ที่ 1/2563 ใ น
ประเด็น “เจาะลึกผลกระทบประเด็นสหรัฐฯ-อิหร่าน” โดยมีนกั วิเคราะห์และผู้เชีย่ วชาญด้ า นการลงทุ นจ านวน 3
ท่าน อาทิ นายเอกภาวิน สุ นทราภิชาติ นักกลยุทธ์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ (บล.)ไทยพาณิช ย์ , ผศ.ดร.บุ ญธรรม
รจิตภิญโญเลิศ นักเศรษฐศาสตร์ บล.ทรินตี ้ ี จากัด และนายปิ ยะภัทร์ ภัทรภูวดล นักกลยุท ธ์ ก ารลงทน บล.หยวนต้ า
(ประเทศไทย) มาร่วมแลกเปลีย่ นความเห็นให้กบั สื่อมวลชนกันอย่างคับคั ่ง
ผศ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ นักเศรษฐศาสตร์ บล.ทรินตี ้ ี เปิ ดเผยว่าจากเหตุ ก ารณ์ เ มื่อ วันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่ า นมา
สหรัฐฯมีการสังหารนายพลกัสเซม โซเลมานีของอิหร่าน ซึง่ มูลเหตุจูงใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการสังหาร
นายพลของอิหร่านในครังนี
้ ้คอื การเลือกตังสหรั
้ ฐฯในปี น้ ี เพราะโดยสถิต ิท ี่ผ่ า นมาทุ ก ครัง้ ที่ส หรัฐ ฯมีก ารเลือ กตัง้ ใน
ประเทศและเกิดการทาสงคราม ประธานาธิบดีคนเดิมจะได้รบั เลือกให้ดารงตาแหน่งต่อไปเสมอ
ทังนี
้ ้ประเมินว่าสหรัฐฯจะตอบโต้อิหร่านด้วยการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจและการโจมตีทางทหารเป็ นครังคราว
้
ซึ่งทาให้อาจซาอุดิอาระเบียโดนผลกระทบจากการตอบโต้ดงั กล่าวด้วย ขณะทีค่ วามตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและ
อิหร่านทีผ่ ่านมาเมือ่ เทียบกับ 2 ครังก่
้ อน ถือว่าครังนี
้ ้สหรัฐฯโดดเดีย่ วมากโดยมีประเทศอังกฤษทีอ่ อกมาสนับสนุน ซึ่ง
ต่างจาก 2 ครังก่
้ อนทีม่ พี นั ธมิตรเข้ามาร่วมค่อนข้างมาก
ขณะทีป่ ระเมินสถานการณ์ ดงั กล่าวน่ าจะยืดเยื้อราว 5-10 เดือนไปจนถึงการเลือกตังสหรั
้
ฐฯในช่วงเดือน พ.ย.
2563 หรือจนกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แพ้การเลือกตังเหตุ
้ การณ์ น่าจะจบลงได้ เพราะเหตุผลทีเ่ กิดส่ วน
หนึง่ ทรัมป์น่าจะหวังผลทางการเมือง อย่างไรก็ดรี ะหว่างนี้การตอบโต้กนั ของสหรัฐและอิหร่านน่าจะเป็ นแบบกองโจร
และคาดว่าเหตุการณ์ครังนี
้ ้สหรัฐน่าจะมีโอกาสชนะประมาณ 40% เพราะอิหร่านน่ า จะทนแรงกดดันจากการถู ก คว่ า
บาตรทางเศรษฐกิจไม่ไหว และไม่น่าจะถูกยกระดับเป็ นสงคราม
“ส่ วนโอกาสจะปิ ดช่องแคบฮอร์มุซมีประมาณ 20% ซึง่ การปิ ดจะทาให้อุปทานน้ ามันในตลาดโลกหายไปประมาณ 4.5
ล้านบาร์เรลต่อวัน จากกาลังการผลิตของซาอุ ดอี าระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่กม็ อี ุ ปทานทดแทนจากเชลออยล์

ของสหรัฐอีก 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และจากรัฐเชียอีก 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทาให้อุปทานน้ ามันในตลาดโลกทีม่ สี ่ ว นเกิน
กลับมาต่าลงจากอุ ปทานโลกต่อวันเล็กน้อย ส่ งผลให้ราคาน้ ามันปรับขึ้นได้”
ผศ.ดร.บุ ญธรรม กล่าวต่อว่าทังนี
้ ้คาดว่าราคาน้ ามันมีโอกาสปรับขึ้นได้หากสหรัฐมีการยิงตอบโต้กบั อิหร่าน ซึ่ง คาดว่ า
น้ ามันจะขึ้นไประดับ 67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ถ้ามีเหตุปิดช่องแคบฮอร์มุซราคาน้ ามันอาจขึ้นไปที่ 75 ดอลลาร์ ต่ อ
บาร์เรล และประเมินว่าน้ ามันมีโอกาสขึ้นไปสู งสุ ดที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ หากมีการยิง่ ตอบโต้กนั รวมถึงมีโ อกาส
ขึ้นไปที่ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากมีเหตุการณ์รุนแรงไปถึงขันมี
้ การยิงโรงกลั ่นน้ ามัน
นายเอกภาวิน สุนทราภิชาติ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ไทยพาณิชย์ กล่าวว่าเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นไม่น่าจะยกระดับเป็ น
สงครามโลกครังที
้ ่ 3 แต่ความตึงเครียดยังอยู่ต่อ โดยคาดราคาน้ ามันปี น้นี ่าจะเฉลีย่ อยู่ทรี่ ะดับ 80 ดอลลาร์ ต่ อ บาร์ เ รล
แม้อาจจะกระทบต่อการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและค่าเงินบาทให้ลดลงได้บ้าง แต่คงไม่มผี ลต่อดอกเบี้ยและเงินเฟ้ อ ใน
ภาวะเช่นนี้ในระยะสัน้ แนะนากระจายการลงทุน โดยควรแบ่ งลงทุนในทองคา 30% ของพอร์ต
ส่วนหุ้นที่ได้ประโยชน์ ในช่วงนี้ คือหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งราคาน้ามันดิบขึ้นทุกๆ 1 เหรียญต่ อ บาร์ เ รล จะท าให้
ESSO ราคาขึ้น 3.5%,SPRC ราคาขึ้น 2.7% ในเรื่องสต็อกน้ามัน แต่เป็ นปัจจัยระยะสัน้ ส่วนระยะกลางคาดว่ า
PTTEP จะได้ประโยชน์ จากราคาน้ามันและปริมาณการขายที่มีการซื้อแหล่งผลิตเข้ามาเต็ม ปี ในปี 2563 และ
ช่วยหนุนผลการดาเนินงานในปี นี้
“มองว่าตลาดหุ้นไทยครึง่ ปี แรกมีโอกาสฟื้นตัว จากการฟื้นกาไรของกลุ่มหุ้นพลังงาน และปี โตรเคมี แนะขายช่ ว ง 1700
จุด ซึง่ ครึง่ ปี หลังจะมีปจั จัยลบเรือ่ งสหรัฐฯเข้าสู่ การเลือกตัง้ นอกจากนี้ควรสะสมทองคาในพอร์ตการลงทุน”
นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล นักกลยุทธ์การลงทุน บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่ า วว่ า คาดว่ า สถานการณ์ ส หรัฐ อิหร่านคาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับสงครามอ่ าวเปอร์เซีย แต่มองว่าสหรัฐน่ า จะใช้ ว ิธ ีก ารคว่ า บาตรทางเศรษฐกิจ ต่ อ
อิหร่านมากกว่า โดยภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเดือนม.ค.-ก.พ.ปี น้ดี ชั นีมโี อกาสทีจ่ ะขึ้นไปทดสอบแนวต้านทีร่ ะดับ
1,600 จุด อีกครัง้ ส่ วนแนวรับอยู่ระดับ 1,545-1,550 จุด

ขณะทีป่ ระเมินว่าตลาดหุ้นไทยยังมีปจั จัยบวกสนับสนุน จากแนวโน้มทีส่ หรัฐ -จีนจะลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก และ
อาจจะขยายสู งการลงนามในเฟสสองต่อ ซึง่ ทาให้ภาพรวมของเศรษฐกิจและการค้าโลกดีข้นึ ประกอบกับในปี ทผี่ ่านมา
หุ้นไทยปรับขึ้นมาน้อยมากเพียง 1 % เมือ่ เทียบกับตลาดหุ้นอื่น ๆ ดังนันในปี
้ น้ จี งึ มีโอกาสทีจ่ ะมีแรงซื้อ กลับ มาตลาด
หุ้นไทย เพราะราคาหุ้นยังต่าและหนุนให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้ โดยมองเป้าหมายดัชนีกรณีฐานที่ 1,680 จุด และกรณี
ดีทสี่ ุ ดที่ 1,720 จุด ภายใต้คาดการณ์กาไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 100.50 บาทต่อหุ้น
ส่วนกลยุทธ์การลงทุนเน้ นการจายความเสี่ ยงไปยังหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว เช่ นสหรัฐ ฯ ญี่ ป นุ่ เป็ นต้ น ส่ ว น
อินโดนี เซียก็น่าสนใจ เสถียรภาพการเมืองดี และบริษัทจดทะเบียนมีความสามารถในการแข่งขันที่ดี
Cr. https://www.bangkokbiznews.com/

