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กลยุทธ์การลงทุน

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ตลาดการเงินโลกสะท้อนความกังวลเห็นได้จากการเกิด Inverted Yield Curve ในสหรัฐฯ ขณะที่
Downside สําหรับประมาณการเติบโตปี 2563 เปิด ทั้งในส่วนของ GDP และกําไรบริษัทจดทะเบียนไทย
ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว คาดว่า SET Index ยังต้องอยู่ในช่วงปรับฐานต่อไป สําหรับพอร์ตการ
ลงทุนวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน โดยเห็นว่าทั้งโครงสร้าง และตัวเลือกในพอร์ตเหมาะสมอยู่แล้ว Top
Picks เลือก CPF (FV@B40) และ TU (FV@B 20)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวลงตลอดวันตามตลาดหุ้นในภูมิภาค จากที่องค์การอนามัยโลก
(WHO) ได้ ประกาศให้ การระบาดของไวรัสโคโรนาเป็ นสถานการณ์ฉกุ เฉินด้ านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
และในส่วนของปั จจัยในประเทศนักลงทุนยังรอดูสถานการณ์ของการประชุม กนง. ในวันที่ 5 ก.พ. นี ้ จึงทํา
ให้ ตลาดปิ ดตัวที่ระดับ 1514.14 จุด ลดลง -9.85 จุด หรื อ -0.65% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 5.62 หมื่นล้ าน
บาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ BGRIM(-3.50%) GPSC(-5.08%) PTT(-0.57%)
กลุม่ ค้ าปลีกเช่น CPALL(-1.39%) HMPRO(-2.67%) BJC(-0.61%) และกลุม่ การแพทย์อย่าง BDMS(1.39%) BH(-1.11%) THG(-4.63%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น SCB(-1.26%) และ KBANK(-0.71%)
เป็ นต้ น
ยังคงเป็ นวันที่ตลาดหุ้นถูกปกคลุมด้ วยปั จจัยลบ โดยนํ ้าหนักหลักอยู่ที่เรื่ องผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ ไวรัสโคโลน่า ที่ขยายวงกว้ าง จนเริ่ มส่งผลกระทบชัดเจนต่อภาพรวมเศรษฐกิจทัว่ โลก ซึง่ จะตามมา
ด้ วยการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตลงในอีกไม่ช้า ในส่วนของตลาดการเงินก็สะท้ อนความกังวล
จากเรื่ องดังกล่าวเช่นกัน โดยในสหรัฐฯ เกิดภาพ Inverted Yield Curve ขึ ้นมากอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ เป็ นผลจาก
การที่นกั ลงทุนเคลื่อนย้ ายเม็ดเงินลงทุนเข้ าสูว่ สินทรัพย์ปลอดภัยเพิม่ ขึ ้นต่อเนื่อง สําหรับในประเทศไทย
ตามที่ฝ่ายวิจยั นําเสนอมาอย่างต่อเนื่องว่าเกิด Downside ในส่วนของประมาณการ GDP Growth ปี 2563
ที่ฝ่ายวิจยั ทําไว้ 2.8% ค่อนข้ างมาก ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจาก การระบาดของไวรัสโคโลนา ภัยแล้ งที่รุนแรง การ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ลา่ ช้ า
ซึง่ เป็ นตัวดึงให้ ทกุ เครื่ องยนต์ทางเศรษฐกิจไม่สามารถทํางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และอาจทําให้ GDP Growth ปี 2563 เติบโตตํ่าที่สดุ นับจากปี 2557 ภายใต้ สถานการณ์
ดังกล่าวมาข้ างต้ น ทําให้ เกิดความคาดหวังว่า การประชุม กนง. ทีก่ ําลังจะเกิดขึ ้นในสัปดาห์นี ้ อาจเห็นการ
พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 0.25% มาสูร่ ะดับ 1% ซึง่ เป็ นระดับที่ตําสุดเป็ นประวัติการณ์
ในอีกมุมหนึง่ ทีฝ่ ่ ายวิจยั ได้ เคยนําเสนอมาต่อเนื่องเช่นกันว่าเปิ ด Downside ได้ แก่ ประมาณการกําไรบริ ษัท
จดทะเบียนปี 2563 ซึง่ ฝ่ ายวิจยั ประเมินไว้ วา่ น่าจะอยู่ที่ 1 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ น 95.7 บาทต่อหุ้น เติบโต
3.9% YoY จากการพิจารณาสถานการณ์แวดล้ อมแล้ ว เห็นว่ามีโอกาสูงมากที่จะต้ องปรับลดประมาณการ
กําไรลงมา โดยอาจทําให้ EPS Growth ปี 2563 ไม่มีการเติบโตจากปี 2562 ที่ผ่านมา จากที่กล่าวมาทังหมด
้
เห็นได้ วา่ ตลาดหุ้นไทยในปั จจัยถูกปกคลุมด้ วยปั จจัยลบหลายเรื่ อง ซึง่ น่าจะทําให้ SET Index ยังต้ องอยู่
ในช่วงปรับฐานราคาต่อไป โดยในระยะสันมี
้ บริ เวณ 1500 จุดเป็ นแนวรับ กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ ยังไม่
แนะนําให้ ปรับพอร์ ตการลงทุน โดยเห็นว่าตัวเลือกที่อยู่ในพอร์ ต ปั จจุบนั มีความปลอดภัย และมีโอกาส
สร้ างผลตอบแทนชนะตลาดได้ สําหรับ Top Pick เลือก CPF และ TU เหมือนเดิม
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2,360.83
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Brexit เดินหน้า , ไวรัสยังแพร่ระบาด หนุนเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย
วันศุกร์ ที่ผ่านมาอังกฤษได้ ถอนตัวออกจากยุโรป(Brexit) อย่างเป็ นทางการแล้ ว สําหรับขันตอนต่
้
อจากนี ้ไป
อังกฤษจะเข้ าสูช่ ว่ งเวลาเปลี่ยนผ่าน(Transition period) ซึง่ จะมีกําหนดถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยในช่วง
Transition period นี ้ 1.อังกฤษจะยังคงอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ตา่ งๆของยุโรปเช่นเดิม เช่นการเข้ าถึงตลาด
ยุโรป (Single market) และ 2. การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี (Free labor movement) เพื่อให้ ประชาชนและ
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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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ภาคธุรกิจมีเวลาปรับตัว 3. ช่วง Transition period อังกฤษจะต้ องเจรจาข้ อตกลงการค้ ากับยุโรปและ
ประเทศอื่นๆต่อไป โดยเฉพาะข้ อตกลงทางการค้ า และทัง้ 2 จะต้ องได้ ข้อสรุปภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ประเด็นสําคัญต่างประเทศที่ยงั มีนํ ้าหนัก ยังคงเป็ น การระบาดของไวรัสโคโรน่า ล่าสุด แม้ ผ้ เู สียชีวติ จะ
ไม่ได้ เพิ่มขึ ้นมาก ล่าสุดอยู่ที่ 361 ราย แต่ผ้ ตู ิดเชื ้อ เพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 1.67 หมื่นราย และยังแพร่กระจายไปหลาย
ประเทศทัว่ โลก ทําให้ เกิดความกังวลเศรษฐกิจโลกปี 2563 ชะลอตัว โดยเฉพาะจีน โดย Bloomberg
ประเมินว่าว่าไวรัสโคโรนา จะทําให้ เ GDP Growth จีนงวด 1Q63 ขยายตัวตํ่าที่ 4.5%yoy จาก 6% ใน
4Q62 และจะส่งผลให้ GDP Growth จีนปี 2563 ขยายตัวลดลงเหลือ 5.6% ตํ่ากว่าที่ IMF คาดไว้ ที่ราว 6%
ยิ่งไปกว่านัน้
ความกังวลข้ างต้ น ทําให้ เงินทุนมีแนวโน้ มไหลออกจากสินทรัพย์เสีย่ งเข้ าไปสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย (Safe
heaven) สะท้ อนจากราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับลดลง เช่น ตลาดหุ้นโลกปรับฐานค่อนข้ างแรงช่วงสุดสัปดาห์
ที่ผ่านมา นําโดยสหรัฐ หลังดัชนี Dow Jones ลดลง 2.09%, S&P 500 ลดลง 1.77%, NASDAQ ลดลง
1.6% รวมถึงราคานํ ้ามันดิบลดลงเช่นกัน (Brent ลดลง 2.86%, Dubai ลดลง 1.94%, WTI ลดลง 1.11%)
ขณะที่ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยเพิม่ ขึ ้น โดย Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐปรับตัวลดลงเหลือ 1.548% ตํา่ กว่า
Bond Yield 3 เดือนที่ 1.552% ส่งผลให้ เกิดภาวะ Inverted Yield Curve หรื อ Bond Yield ระยะสันสู
้ งกว่า
Bond Yield ระยะยาว และ Inverted Yield Curve ยังคงอยูจ่ นตลาดปิ ดทําการ (วันที่ 30 ม.ค. 2563 เกิด
Inverted Yield Curve เช่นกัน แต่เกิดเพียงช่วงสันๆ
้ และหายไปก่อนตลาดปิ ด) กระตุ้นความกังวลว่า
เศรษฐกิจสหรัฐอาจเกิดภาวะถดถอย (Recession) ในอนาคต แต่ ASPS มองว่ามีโอกาสเกิดขึ ้นตํ่า เพราะ
พื ้นฐานเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง เห็นจากตลาดแรงงาน สะท้ อนจากอัตราการว่างงานตํ่าสุดในรอบ 50 ปี

เศรษฐกิจไทยชะลอ หนุนรัฐ & ธปท. ออกมาตรการกระตุ้น
ดังที่ ASPS นําเสนอมาตลอด คือ เศรษฐกิจไทยปี 2563 เห็นหลายปั จจัยที่เป็ น Downside risk ทําให้ มี
โอกาสสูงที่การขยายตัว GDP Growth จะตํ่ากว่า ASPS คาด 2.8%yoy(ปั จจุบนั Consensus คาดอยู่
ในช่วง 2.7-3.2%) โดยพิจารณาจากเกือบทุกตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเห็นสัญญาณชะลอลงชัดเจน คือ
 ส่ งออกไทย ปี นี ้ยังได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวชัดเจน จากไวรัสโคโรน่า และยังมี
ผลกระทบจากสงครามการค้ าสหรัฐ-จีนยังคงอยู่ (ภาษีรอบ 1-3 ยังไม่ยกเลิก), ความเสี่ยงสหรัฐ
ตัดสิทธิ GSP ไทย
 การบริโภคครั วเรื อน : ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ งปี นี ้จะแล้ งมากทีส่ ดุ ในรอบ 40 ปี ส่งผลให้
ผลผลิตสินค้ าเกษตรลดลง กระทบต่อรายได้ ของเกษตรกร และฉุดรัง้ กําลังซื ้อของกลุม่ ฐานราก
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เช่นเดียวกับภาคท่องเทีย่ ว : การระบาดของไวรัสโคโรนาที่แพร่ระบาด
ส่งผลให้ จํานวน
นักท่องเที่ยวทัว่ โลกมีแนวโน้ มมาไทยลดลง
กระทบรายได้ จากการท่องเที่ยว(การท่องเทีย่ วมี
สัดส่วนใน GDP ไทยประมาณ 20%)
 การเบิกจ่ ายงบลงทุนที่ยงั ไม่ มีการก่ อนหนีผ้ ูกพัน กระทบลงทุนภาครัฐ: ล่าสุด คือ ศาล
รัฐธรรมนูญ มีมติ รับคําร้ องวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ไว้ วินิจฉัยว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรื อไม่ ประเด็น ส.ส.เสียบบัตรแทนกันในการลงมติร่าง พ.ร.บ. โดย 4 ก.พ.
กําหนดให้ คนเสียบบัตรแทนกันยื่นหลักฐาน หลังจากนันศาลจะพิ
้
จารณาอีกครัง้ จะเป็ นอย่างไร
โดยรวมทําให้ กําหนดการเบิกจ่ายงบประมาณ จะล่าช้ ากว่าเดิมคาดจะเริ่ มเบิกจ่ายเดือน ก.พ.63
โดยยิ่งล่าช้ าเท่าใดยิ่งมีผลกระทบต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจมาก
ซึง่ จะกระทบในส่วนของ
โครงการลงทุนทีย่ งั ไม่มีการก่อนหนี ้ผูกพัน
ฟั นเฟื องขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักๆทุกๆภาคของเศรษฐกิจไทย มีความเสี่ยงดังกล่าว ASPS ประเมินมี
โอกาสที่สมมติฐานปี 2563 การบริ โภคครัวเรื อนคาด 3%, ลงทุนภาครัฐคาด6% และส่งออกคาด 0.5%
อาจจะตํ่ากว่าประมาณการเดิม ในเบื ้องต้ นประเมินกรณีสมมติฐานปรั[ลงจากคาดเดิม(ดังรูป) ทําให้
GDP Growth จะขยายตัวตํ่ากว่า 2.5% ซึง่ จะเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 ปี (ดังรูปล่าง) ซึง่ อยู่ในช่วงทบทวน
คาดการณ์และรอความชัดเจนหลังรายงาน GDP Growth งวด 4Q62 วันที่ 16 ก.พ.2562)
Downside ต่ อ GDP Growth
การบริโภคครัวเรือน
5.0%
4.0%
สมมติฐาน ASP
3.0%

ลงทุนรัฐ ส่งออก($) คาด GDP Growthปี 2563
8.0%
2.5%
3.43%
7.0%
1.5%
3.11%
6.0%
0.5%
2.80%

2.0%

5.0%

‐0.5%

2.49%

1.0%

4.0%

‐1.5%

2.17%

ทีม่ า: ASPS กําหนดให้ปัจจัยอื น่ ๆคงที ่ การบริ โภคภาครัฐ,ค่าเงิ น ฯลฯ

GDP Growth ไทยย้ อนหลัง

ทีม่ า : สภาพัฒน์ฯ

ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังต้ องหวังแรงกระตุ้นจากนโยบายการคลัง
แต่คาดรัฐบาลยังมีจํากัดประเด็น
งบประมาณปี 2563 ที่ลา่ ช้ า ทําให้ มาตรการที่ออกมาในอนาคตจะมาในรูปแบบไม่ต้องใช้ เม็ดเงิน ล่าสุด
วันศุกร์ ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจออกมาตการพยุงภาคการท่องเทีย่ วไทย(เตรี ยมเสนอที่ประชุม
ครม. วันที่ 4 ก.พ. 2563) อาทิ การปรับลดภาษีสรรพสามิตนํ ้ามันเครื่ องบิน , นําค่าใช้ จ่ายด้ านจัดสัมมนา
ท่องเทีย่ วในประเทศโดยหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ,เลื่อนระยะเวลาจ่ายภาษีเงินได้ นิติบคุ คลสําหรับภาค
การท่องเทีย่ ว เป็ นต้ น และหวังการกระตุ้นผ่านนโยบายการเงินคาด การประชุม กนง. วันที่ 5 ก.พ. 2563 มี
โอกาสลดดอกเบี ้ยนโยบายลงราว 0.25% อยูท่ ี่ 1%
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ปัจจัยกดดันเศรษฐกิจ... ประมาณการกระทบกําไรบริษัทจดทะเบียนฯ
หลากหลายปั จจัยลบรอบด้ าน บวกกับ Fund Flow ที่ยงั ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง ล่าสุดมียอดขาย
สุทธิ 1.73 หมื่นล้ านบาท (ytd) กดดันให้ SET Index ปรับฐานลงมาทําจุดตํ่าสุดในรอบ 3 ปี ประเมินจาก
สถานการณ์แวดล้ อมทางพื ้นฐาน เห็นว่ามีหลายปั จจัยที่สง่ ผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของบริ ษัท
จดทะเบียน ทังจากการใข้
้
มาตรฐานการบัญชี TFRS16 เรื่ องสัญญาเช่า ซึง่ มีผลต่อทัง้ งบกําไรขาดทุน และ
โครงสร้ างการเงิน นอกจากนี ้ยังมีกลุม่ Real Sector อีกบางส่วนที่ได้ รับผลกระทบทางลบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจที่กําลังดําเนินอยู่ โดยประมาณการเดิมของฝ่ ายวิจยั คาดว่า กําไรสุทธิงวดปี 2563 จะอยู่ทรี่ าว
1.0 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ น EPS ที่ระดับ 95.7 บาทต่อหุ้น
ประมาณการกําไรต่ อหุ้นบริษัทจดทะเบียน

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ในเบื ้องต้ นฝ่ ายวิจยั ได้ มีการทํา Earning Preview และมีการปรับลดประมาณการกําไรปี 2563 ลง ประกอบ
ไปด้ วยบริ ษัทขนาดใหญ่ 10 บริ ษัท แบ่งเป็ นกลุม่ กลุม่ ธ.พ., ปิ โตรฯ, วัสดุก่อสร้ าง และหุ้นบางบริ ษัทในกลุม่
ICT, การเงิน รวมถึงหุ้นสนามบิน ดังตารางทางด้ านล่าง
เบือ้ งต้ นบริษัทขนาดใหญ่ ท่ ฝี ่ ายวิจยั ฯ มีการปรับลดประมาณการกําไรปี 2563
No.

Stock

Sector

การเปลี่ยนแปลงกํา ไรปี 63
(ล้า นบาท)

1

SCB

Bank

-6,054

2

BBL

Bank

-2,280

3

TISCO

Bank

-638

4

PTTGC

Petro

-8,038

5

IVL

Petro

-7,894

6

IRPC

Petro

-2,100

7

SCC

Conmat

-3,718

8

DTAC

ICT

-857

9

AEONTS

Fin

-375

10

AOT

Trans

-281

Total

-32,235

ทีม่ า ฝ่ ายวิ จยั ASPS

เมื่อหักลบกับประมาณการเดิม ส่งผลให้ คาดการณ์กําไรบริ ษัทจดทะเบียนในปี 2563 ลดลงจาก 1 ล้ านล้ าน
บาท เหลือ 9.68 แสนล้ านบาท หรือคิดเป็ นเป็ น EPS ที่ระดับ 92.62 บาทต่อหุ้น (ยังเติบโตเล็กน้ อย 0.5%
เมื่อเทียบกับ EPS ปี 2562) ซึง่ ฝ่ ายวิจยั มีแผนที่จะปรับลดประมาณการตัวเลขกําไรสุทธิ และกําไรต่อหุ้น ปี
2563 หลังการประกาศงบการเงินงวดปี 2562 เสร็จสิ ้น ถือเป็ น Downside Risk ต่อดัชนีตลาดฯ
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ไข้หวัดนกระบาดที่จีน...บวกทางอ้อมต่อตลาดส่งออกไก่ไทย
สํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ระบาด (ติดต่อสูค่ นได้ ) ที่เมืองเชาหยาง
มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ทําให้ ไก่ตายราว 4.5 พันตัว ส่งผลให้ รัฐบาลจีนได้ ทําลายไก่รวมทังสิ
้ ้น 1.8 หมื่น
ตัว คิดเป็ นเพียง 0.0003% ของปริมาณการเลี ้ยงไก่ในจีนในปี 2563 ซึง่ น้ อยมาก ทําให้ ฝ่ายวิจยั ประเมินผล
กระทบดังกล่าวจํากัด แต่หากโรคไข้ หวัดนกระบาดมากขึ ้น จะส่งผลกระทบต่อฟาร์ มเลี ้ยงไก่ของผู้เลี ้ยงราย
ย่อยในจีนเป็ นหลัก เพราะเลี ้ยงไก่ในฟาร์ มเปิ ด ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ในจีนที่เลี ้ยงไก่ในฟาร์ มปิ ด จะ
ได้ ประโยชน์จากแนวโน้ มราคาไก่ในประเทศจีนที่สงู ขึ ้น ส่งผลบวกต่อ CPF ที่มีสดั ส่วนรายได้ จากฟาร์ มไก่
ในจีนราว 4% ของรายได้ รวม นอกจากนี ้จะส่งผลบวกทางอ้ อมให้ ตลาดส่งออกไก่ของไทยดีขึ ้นด้ วย เพราะ
หากจีนขาดแคลนไก่ จะทําให้ จีนต้ องนําเข้ าไก่จากต่างประเทศมากขึ ้น
นอกจากนี ้ ล่าสุดค่าเงินบาทพลิกกลับมทาอ่อนค่าจนล่าสุดอยู่ที่ 31.20 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐฯ ถือเป็ น
ผลบวกต่อผู้ประกอบการส่งออกอาหารที่จะมีประสิทธิภาพการทํากําไรดีขึ ้นและมีความสามารถในการ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งในประเทศเพื่อนบ้ านมากขึ ้น คงนํ ้าหนักการลงทุน “เท่าตลาด” Top pick เลือก CPF
(FV@B40) รับธุรกิจสุกรฟื น้ ตัวชัดเจนในปี 2563 และ TU (FV@B20) รับธุรกิจทูน่าและกุ้งฟื น้ ตัว อีกทัง้ ยัง
ได้ รับผลบวกจากทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในปั จจุบนั อีกด้ วย

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd
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