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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ขยายออกไปในวงกว้าง โดยในส่วนของตลาดเงินเห็น
การเคลื่อนย้ายเม็ดเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น สะท้อนผ่าน Bond Yield ที่ปรับตัวลดลง ส่วน
SET Index วันนี้นอกจากมีแรงกดดันจาก Downside ที่ปรากฎให้เห็นทั้ง GDP และผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียน แล้วยังมีการไหลออกของ Fund Flow เข้ามากดดันอีกส่วนหนึ่งด้วย วันนี้ไม่มีการ
ปรับพอร์ต Top Picks เลือก CPF (FV@B40) และ TU (FV@B 20)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนในกรอบแคบตลอดวัน โดยมีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมจาก ประเด็นข้ อพิพาท
ระหว่าง ADVANC และ TOT ทําให้ ตลาดปิ ดตัวที่ระดับ 1523.99 จุด ลดลง -0.60 จุด หรื อ -0.04% โดยมี
มูลค่าการซื ้อขาย 5.37 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ สือ่ สารได้ แก่ ADVANC(5.14%) INTUCH(-4.29%) TRUE(-1.55%) กลุม่ พลังงานเช่น GULF(-1.26%) GPSC(-0.56%) TOP(1.88%) แต่ได้ แรงหนุนจากกลุม่ ธ.พ.อย่าง BBL(+1.42%) KBANK(+5.99%) TCAP(+0.98%) รวมถึงหุ้น
ขนาดใหญ่อย่างเช่น BDMS(+1.41%) และ CPN(+1.69%) เป็ นต้ น
การแพร่ระบาดของ โคโลน่ไวรัส ทีข่ ยายวง จน WHO ประกาศเป็ นภาวะฉุกเฉินของโลก ได้ สร้ างความกังวล
ทังในทางสุ
้
ขภาพ และ เศรษฐกิจ โดยมุมของเศรษฐกิจเป็ นการเปิ ดให้ เห็น Downside ของประมาณการ
GDP Growth ของทังโลก
้
ส่งผลต่อเนื่องทางในตลาดการเงินซึง่ อ่อนไหวต่อความเสี่ยงดังกล่าว ทําให้ เม็ด
เงินลงทุนไหลเข้ าออกจากสินทรัพย์เสี่ยง เข้ าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัยอีกรอบหนึง่ เห็นได้ จากการปรากฎภาวะ
Inverted Yiled Curve ในระหว่างชัว่ โมงการซื ้อขายในสหรัฐ ส่วนในประเทศไทย ผลกระทบจากการณี
ดังกล่าวก็อยู่ในวงกว้ างเช่นกัน
โดยผลกระทบที่ชดั เจนที่สดุ เกิดขึ ้นกับภาคการท่องเที่ยวซึง่ ทําหน้ าที่
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
ส่งผลให้ เกิดความกังวลว่าตัวเลขการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของ
ประเทศไทย จะลดลง ทําให้ เห็นแรงขายเงินบาทออกมาจนเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วไปอยู่เหนือ 31
บาท/USD ในปั จจุบนั สําหรับตลาดหุ้นไทย เชื่อว่าจะได้ รับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ดงั กล่าวด้ วย
เช่นกัน โดยแง่มมุ ที่กระทบมีหลายส่วน ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับผลประกอบการบริ ษัทจด
ทะเบียน นําไปสูก่ ารปรับลดประมาณการ EPS Growth ในอนาคต การไหลออกของ Fund Flow ซึง่ เกินจาก
การเคลื่อนย้ ายเม็ดเงินเข้ าสินทรัพย์ปลอดภัย รวมถึงการที่เงินบาทอ่อนตัวลง สถานการณ์แวดล้ อม
ดังกล่าวทําให้ คาดว่า SET Index น่าจะมีโอกาสปรับฐานลงมาได้ ตอ่ โดยมีระดับ 1530 ทําหน้ าที่เป็ นแนว
ต้ าน ส่วนจุดที่เป็ นแนวรับสําคัญอยู่บริ เวณ 1500 จุด นักลงทุนควรต้ องพิถีพิถนั ในการเลือกหุ้นเข้ าพอร์ ต
มากขึ ้น สําหรับพอร์ ตจําลองของฝ่ ายวิจยั วันนี ้ไม่มีการปรับเปลีย่ น ส่วน Top Pick เลือก CPF และ TU ซึง่
ได้ ประโยชน์จากเงินบาทที่ออ่ นค่า

วิกฤติโคโรนาไวรัส กดดันเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย
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นักลงทุนต่างชาติ
-1,272.47
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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องค์การอนามัยโลก(WHO)
ได้ ประกาศให้ การระบาดของไวรัสโคโรนาเป็ นสถานการณ์ฉกุ เฉินด้ าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ เพือ่ ป้องกันและลดการระบาดข้ ามประเทศ หลังจาก ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้อ
ยังเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องเป็ น 9,042 ราย และเสียชีวิต 213 ราย ถือว่าสร้ างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นโลก และทําให้
เห็นเม็ดเงินทุนมีแนวโน้ มไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงไหลเข้ าไปสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย(Safe heaven) คือ
ทองคําเพิ่มขึ ้น 0.84% และเงินไหลเข้ าพันธบัตร Bond Yield ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะ Bond Yield 10 ปี
ของสหรัฐปรับตัวลดลงเหลือ 1.546% ตํ่ากว่า Bond Yield 3 เดือนที่ 1.554% ส่งผลให้ เกิดภาวะ Inverted
Yield Curve หรื อ Bond Yield ระยะสันสู
้ งกว่า Bond Yield ระยะยาว ทําให้ ตลาดเกิดความกังวลว่า
เศรษฐกิจสหรัฐอาจเกิดภาวะถดถอย (Recession) ในอนาคต
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนี ้หรื อไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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อย่างไรก็ตาม ASPS มองว่ามีโอกาสเกิดขึ ้นตํ่า เนื่องจากพื ้นฐานเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงาน สะท้ อนจากอัตราการว่างงานตํ่าสุดในรอบ 50 ปี และภาวะ Inverted Yield Curve ข้ างต้ น
เกิดขึ ้นเพียงชัว่ คราว เช่นเดียวกับไทย เงินไหลเข้ าพันธบัตร เห็นได้ จาก Bond Yield อายุ 10 ปี ล่าสุดอยู่ที่
1.31% ลดลงจากจุดสูงสุด กลางเดือน ม.ค.63 ที่ 1.445%
ส่วนสัปดาห์หน้ ามีปัจจัยต่างประเทศให้ นํ ้าหนัก การรายงานดัชนี PMI ของทัว่ โลก ได้ แก่ ญี่ปน,
ุ่ จีน, ยุโรป
และสหรัฐ ในประเทศให้ นํ ้าหนักการประชุม กนง. วันที่ 5 ก.พ. 2563 (ครัง้ แรกของปี ) ซึง่ ASPS คาดว่า กนง.
เริ่ มมีโอกาสพิจารณาลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงราว 0.25% เหลือ 1%

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

ปี 2563 ยังมี Downside ทั้ง GDP Growth และ EPS Growth
ASPS ประเมินสถานการณ์แวดล้ อมทางพื ้นฐานทัง้ GDP Growthและ EPS Growth ไทยปี 2563 ยังเห็น
Downside คือ
เศรษฐกิจไทยปี 2563 เห็นสัญญาณชะลอชัดเจนทังภาคส่
้
งออกทีเ่ ผชิญกับความไม่แน่นอนจากสงคราม
การค้ า,สหรัฐจะตัดสิทธิ GSP กับไทยในรอบที่ 2,กําลังซื ้อผู้บริ โภคที่อาจลดลง เพราะผลกระทบของภัยแล้ ง
,การท่องเที่ยวที่เผชิญการระบาดของไวรัสโคโรนา และงบประมาณปี 2563 ที่จะเบิกจ่ายล้ าช้ า โดยเฉพาะ
งบลงทุน เป็ นต้ น โดยรวมถือเป็ น Downside risk ต่อประมาณการณ์ GDP Growth ที่ ASPS คาดปี 2563
ขยายตัว 2.8% มีโอกาสขยายตัวตํ่ากว่าคาดได้ (ซึง่ อยู่ในช่วงทบทวนประมาณการณ์และรอความชัดเจน
หลังรายงาน GDP Growth งวด 4Q62)
ประมาณการกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (EPS Growth) มีหลายปั จจัยที่สง่ ผลกระทบลบ และจะ
นําไปสูก่ ารปรับลดประมาณการกําไรสุทธิของบริ ษัทจดทะเบียน อาทิ การชะลอตัวของผลประกอบการใน
กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ กลุม่ ปิ โตรเคมี กลุม่ โรงแรม และกลุม่ ธุรกิจการบินดังกล่าวมาข้ างต้ น นอกจากนี ้ยังมี
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการใข้ มาตรฐานการบัญชี TFRS16 เรื่ องสัญญาเช่า ซึง่ มีผลต่อทัง้ งบกําไร
ขาดทุน และโครงสร้ างการเงิน นอกจากนี ้ยังมีกลุม่ Real Sector อีกบางส่วนที่ได้ รับผลกระทบทางลบจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่กําลังดําเนินอยู่ ทังนี
้ ้ตามประมาณการเดิมของฝ่ ายวิจยั คาดว่า กําไรสุทธิงวดปี
2563 จะอยู่ที่ราว 1.0 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ น EPS ที่ระดับ 95.7 บาทต่อหุ้น ซึง่ ฝ่ ายวิจยั มีแผนที่จะปรับลด
ประมาณการตัวเลขกําไรสุทธิ และกําไรต่อหุ้น ปี 2563 ดังกล่าว หลังการประกาศงบการเงินงวดปี 2562

การประกาศซื้อหุ้นคืนมักส่งผลดีต่อราคาหุ้นในช่วงระยะสั้น (ดีสุด 1 เดือนหลังประกาศ)
สภาวะตลาดที่ผนั ผวนและราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรง สร้ างแรงจูงใจให้ บริ ษัทจดทะเบียนหลายๆ บริ ษัทที่มี
ความพร้ อมทางการเงิน ขณะทีผ่ ้ บู ริ หารต้ องการส่งสัญญาณว่าราคาหุ้นของบริ ษัทตํ่ากว่าปั จจัยพื ้นฐาน
กลับมาเรี ยกความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุน โดยการประกาศซื ้อหุ้นคืน (Tresury Stock) โดยในสัปดาห์นี ้ มี
บริ ษัทประกาศซื ้อหุ้นคืนถึง 4 บริ ษัท คือ CK, KBANK, SPALI และ TPIPL ซึง่ ราคาหุ้นหลังประกาศถึง
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ปั จจุบนั ปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้ ดี 5.3%, 5.9%, 1.8% และ 3.3% ตามลําดับ หากไปดูข้อมูลในอดีตย้ อนหลัง 10
ปี ในกลุม่ ตัวอย่างบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกาศซื ้อหุ้นคืนเกือบทังหมดราว
้
42 บริ ษัท และส่วนใหญ่จะ
ประกาศซื ้อหุ้นคืนในปี ที่ตลาดฯปรับฐานแรงเสมอ เช่น
 ปี 2558 SET Index ปรับฐาน 14% (ลดลงมากสุดใน 10 ปี ที่ผ่านมา) มีบริ ษัทประกาศซื ้อหุ้นคืน
5 บริ ษัท และมีมาต่อเนื่องในช่วงต้ นปี 2559 อีก 4 บริ ษัท ซึง่ ในปี 2559 SET Index ฟื น้ ตัวกว่า
19.8%
 ปี 2561 SET Index ลดลง 10.8% (ลดลงมากสุดเป็ นอันดับ 2 ใน 10 ปี ทีผ่ ่านมา) มีการประกาศ
ซื ้อหุ้นคืนถึง 13 บริ ษัท หลังจากนัน้ 6 เดือน SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 10.6% (ช่วง 1H62)
 ปี 2562 ส่วนใหญ่มีการประกาศหุ้นคืนในช่วงครึ่งหลังของปี ราว 15 บริ ษัท หลังจาก SET Index
มีการปรับฐานลงมาเยอะ
 ปี 2563 มีการประกาศซื ้อหุ้นคืน 4 บริ ษัท หลังจากที่ SET Index ปรับตัวลงกว่า 3.5% (ตังแต่
้ ต้น
ปี )
เปรี ยบเทียบจํานวนหุ้นที่ประกาศซือ้ หุ้นคืน กับผลตอบแทนตลาดในแต่ ละปี
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หากพิจารณาโดยภาพรวมของ SET Index สังเกตได้ วา่ หลังจากบริ ษัทจดทะเบียนออกมาประกาศซื ้อหุ้น
คืนเป็ นจํานวนมาก SET Index มักจะตอบสนองในเชิงบวกและมีโอกาสรี บาวด์กลับในระยะถัดไปเสมอ ซึง่
น่าจะเป็ นเพราะนักลงทุน ตอบรับสัญญาณที่ผ้ บู ริ หารส่งออกมาว่าราคาหุ้นมี Valuation ที่น่าสนใจสําหรับ
การลงทุน แต่อย่างไรก็ตามความต่อเนื่องในการปรับขึ ้นของราคาหุ้นยังขึ ้นอยู่กบั สภาวะแวดล้ อมอื่นๆ ด้ วย
เฉพาะอย่างยิ่งแรงหนุนจาก Fund Flow
ถัดมาฝ่ ายวิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ค้นหาช่วงเวลาในการลงทุนหุ้นที่ถกู ซื ้อหุ้นคืน จากข้ อมูลย้ อนหลัง 10 ปี
พบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุ คือ "ซื ้อหุ้นดังกล่าวในวันที่ประกาศ และขายทํากําไรใน 1 เดือนถัดมา" มี
โอกาสได้ ผลตอบแทนเฉลีย่ เป็ นบวกราว 2.6% (บางบริ ษัทให้ ผลตอบแทนเกิน 10%) เนื่องจากการซื ้อหุ้นคืน
เป็ นส่วนหนึง่ ที่ช่วยพยุงราคาหุ้น บวกกับความคาดหวัง EPS เพิ่มขึ ้น จากจํานวนหุ้นที่ลดลงตามจํานวนที่
ซื ้อคืน รวมถึงเป็ นการส่งสัญญาณของผู้บริ หารว่าหุ้นบริ ษัทตัวเองถูกเกินไป
อย่างไรก็ตามหลังจากนันราคาส่
้
วนใหญ่จะย่อตัวลงตามลําดับ โดยเฉพาะหลังจากประกาศซื ้อหุ้นคืนเกิน 6
เดือน ผลตอบแทนที่ได้ มีโอกาสย่อตัวจนติดลบ เนื่องจากบริ ษัทมีระยะเวลาในการซื ้อหุ้นคืนได้ ไม่เกิน 6
เดือน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ที่กดดันราคาและยังสอดคล้ อกับสถิติในอดีต ดังตารางทางด้ านล่าง
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ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่ประกาศซือ้ หุ้นคืน (ข้ อมูลย้ อนหลัง 10 ปี )
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สรุ ปจากข้ อมูลในอดีต ในช่ วงเวลาทีม่ ีบริษัทประกาศซือ้ หุ้นคืนจํานวนมาก ภาพรวมตลาดมี
โอกาสฟื้ นในระยะถัดไปเสมอ ส่ วนราคาหุ้นบริษัททีถ่ กู ประกาศซื้อหุ้นคืน มักปรั บตัวเพิม่ ขึน้ ได้ ดี
ในระยะสั้น (ดีสุด 1เดือนหลังประกาศ) ส่ วนระยะยาวตั้งแต่ 6 เดือนขึน้ ไป ราคามักย่ อตัวลง และ
หลายๆบริษัทให้ ผลตอบแทนติดลบ สวนทางตลาดทีเ่ ริ่มฟื้ นขึน้

เงินบาทอ่อนค่ากดดัน Flow ไหลออก แต่ TU, CPF ได้ประโยชน์
ความกังวลไวรัสโคโรนายังแพร่ระบาด และ WHO ได้ ยกระดับเป็ นสถานการณ์ฉกุ เฉินด้ านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ยังเป็ นปั จจัยหนุนทําให้ คา่ เงินบาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าต่อเนื่องติดต่อกัน 7 วันติด และอ่อน
ค่าราว 3.79%ytd ล่าสุด อยู่ที่ 31.1 บาท เฉลี่ยตังแต่
้ ต้นปี อยูท่ ี่ 30.41 บาท (ASPS สมมุติฐานเงินบาท/
ดอลลาร์ ปี 2563 ที่ 31 บาท) และถือเป็ นสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สดุ ในเอเชีย เทียบกับกับสกุลเงินอื่นๆใน
ภูมิภาคเอเชียที่ออ่ นค่าเล็กน้ อย (ดังรูป)
%การเปลี่ยนแปลงค่ าเงินทั่วโลก

ทีม่ า: Bloomberg

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
ผลต่ อตลาดหุ้น : เงินบาทที่ออ่ นค่าส่งผลให้ ตา่ งชาติลงั เลในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ ้น เพราะถ้ า
ค่าเงินบาทอ่อนค่านักลงทุนต่างชาติมีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และยังสอดคล้ องกับสถิติใน
อดีตย้ อนหลัง 5 ปี คือ ทุกๆ ค่าเงินบาทอ่อนค่าเร็วเกิน 1% จะส่งผลให้ เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้น
เฉลี่ยราว 8.5 พันล้ านบาท กดดันให้ SET Index ขึ ้นได้ อย่างจํากัด
อีกทางหนึง่ เงินบาทอ่อนค่าที่ออ่ นค่าถือเป็ นเป็ น Sentiment บวกต่อหุ้นในกลุม่ ที่สง่ ออก และ อาทิ
้
นสกุลเงินต่างประเทศ แต่มีต้นทุนเป็ นสกุลเงิน
ส่ งออกชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ : รายได้ เกือบทังหมดเป็
ต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อยกว่า เช่น DELTA(FV@B40.0), HANA(FV@B25.0), KCE(FV@B12.0) และ
SVI(FV@B3.00) แต่อย่างไรก็ตามกลุม่ ชิ ้นส่วน ASPS ให้ นํ ้าหนัก “น้ อยกว่าตลาด” อยูก่ ่อนหน้ า เนื่องจาก
ยังให้ นํ ้าหนักความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยไม่มีตวั เลือกที่น่าสนใจในกลุม่ ชิ ้นส่วนฯ
ส่ งออกเกษตรและอาหาร: เพราะมีสดั ส่วนรายได้ สกุลเงินสหรัฐฯมากกว่าต้ นทุนในการผลิต ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นสกุลเงินบาท หากเงินบาทอ่อนค่าจะช่วยให้ รายได้ ของบริ ษัทในหน่วยบาทเพิ่มขึ ้น STA(FV@B12.0),
KSL(FV@B2.60), TU(FV@B20), CPF(FV@B40.0) และ GFPT(FV@B14.0)
ทําให้ กลยุทธ์การลงทุนแนะนําหุ้นปั จจัยพื ้นฐานแข็งแกร่ง ที่ได้ ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าเลือก CPF
และ TU เป็ น Top picks ในวันนี ้ ดังนี ้
CPF(FV @ 40.00) ได้ ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า ขณะทีแ่ นวโน้ มกําไรปกติงวด 1Q63 จะเติบโตโดดเด่น
จากงวด 4Q62 สาเหตุหลักมาจากราคาหมูในไทยฟื น้ ตัวโดดเด่น เช่นเดียวกับราคาหมูในเวียดนามที่ทรงตัว
สูงมาก ซึง่ จะส่งผลบวกต่อ CPF เต็มที่ในงวด 1Q63 ราคาหุ้นปั จจุบนั มีคา่ PER ปี 2563 เพียง 12 เท่า และ
สามารถคาดหวัง Dividend yield เฉลี่ย 3% ต่อปี
TU(FV @ 20.00) เป็ นหุ้นส่งออกอาหารขนาดใหญ่ ที่มีสดั ส่วนรายได้ ในจีนน้ อยมากไม่ถึง 1% ของรายได้
รวม และยังเป็ นช่วงเริ่ มต้ นของการทําการตลาดในจีน คาดกระทบจํากัดในแง่ของไวรัสโคโรนา โดยตัวธุรกิจ
ทูน่าและกุ้งฟื น้ ตัวต่อเนื่องในปี 2563 จากราคาวัตถุดิบที่ทยอยปรับตัวขึ ้น อาทิ ราคาวัตถุดิบทูน่าเฉลี่ยเดือน
ธ.ค. 62 อยู่ที่ 1.1 พันดอลลาร์ สหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึ ้น 16.7% mom ถือเป็ นการปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในรอบ
4 เดือน ภาพรวมคาดกําไรสุทธิปี 2563 จะฟื น้ ตัวถึง 38.6% yoy อีกทังยั
้ งได้ ปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาทเริ่ม
กลับมาอ่อนค่ากว่า 3.6%ytd โดย ณ ปั จจุบนั อยู่ที่ 31 บาท/เหรียญฯ ขณะที่ราคาหุ้นปั จจุบนั มีคา่ PER ปี
2563 เพียง 13 เท่า ซึง่ ค่าเฉลี่ยกลุม่ อยู่ที่ 16 เท่า และคาดหวัง Dividend yield เฉลี่ยสูงถึง 4%
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