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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 น่าจะแล้วเสร็จพร้อมเบิกจ่ายได้เดือน มี.ค. ซึ่งถือเป็นข่าวดี อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทําให้ต้องปรับลดประมาณการ GDP Growth ปี 2563 จาก 2.8%
เหลือ 2% และน่าจะตามมาด้วยการปรับลด EPS Growth หลังประกาศงบงวดปี 2562 ออกมาแล้ว
วันนี้แนะนําปรับพอร์ตโดยลดน้ําหนัก POPF ลง 5% แล้วไปเพิ่มให้ PYLON หุ้น Top Pick เลือก KKP
(FV@B79.50), MCS (FV@B 14.20) และ PYLON (FV@B 7.35)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วันศุกรที่ผานมา ตลาดหุนไทยแกวงตัวผันผวนตลอดวัน แมมีปจจัยบวกหลายเรื่อง อาทิ จีนยอมลดลดภาษี
นําเขาสหรัฐรอบที่ 4 ลงครึ่งนึง รวมถึงงบประมาณป 63 ที่เบิกจายไดเร็วขึ้น แตอยางไรก็ตามภาพรวมยัง
เศรษฐกิจยังชะลอตัวอยางตอเนื่อง จึงทําใหตลาดปดตัวในแดนลบเล็กนอยที่ระดับ 1535.24 จุด ลดลง
0.55 จุด หรือ -0.04% โดยมีมูลคาการซื้อขาย 6.04 หมื่นลานบาท ซึ่งกลุมที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม
สื่อสารไดแก ADVANC(-2.21%) INTUCH(-2.70%) TRUE(-1.03%) กลุมขนสงเชน AOT(-2.05%) AAV(2.51%) แตไดแรงหนุนจากกลุม ธ.พ.อยาง BBL(+1.02%) KBANK(+0.35%) TCAP(+5.07%) รวมถึงหุน
ขนาดใหญอยางเชน CPALL(+1.06%) GULF(+1.660%) และ EA(+3.24%) เปนตน
ภาพรวมของสถานการณแวดลอมดูผอนคลายขึ้น หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ราง พ.ร.บ.งบประมาณ
ไมเปนโมฆะ พรอมใหแกไขเรื่องการลงมติในวาระที่ 2 และ 3 ใหถกู ตอง โดยใหรัฐสภารายงาน ผลการ
ปฎิบัติตามคําบังคับตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน 30 วัน ซึ่งลาสุดปรากฎวารัฐสภาไดนัดพิจารณาวาระที่ 2
และ 3 ของ ราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ใหม ในวันที่ 13 ก.พ.2563 โดยดําเนินการภายในวันเดียว และ
หากไมแลวเสร็จใหขยายเวลา หลังจากนั้นขั้นตอนตอไปจะเปนการพิจารณาในชั้นของ วุฒิสภา ซึ่งตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จใน 5 วัน ซึ่งก็หมายความวา ราง พ.ร.บ.ดังกลาว นาจะสามารถนําขึ้นทูลเกลาฯ ได
ภายในเดือน ก.พ.2563 และ นาจะเบิกจายไดในเดือน มี.ค. 2563 ถือเปนขาวดี สวนประเด็นอื่นทีต่ อง
ติดตามเปนเรื่องของ การระบาดของโคโลนาไวรัส ซึ่งยังคงมีจํานวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาสูงกวา 4 หมื่นราย
และเสียชีวิตกวา 900 คน อยางไรก็ตาม เริ่มมองเห็นปลายทาง รวมถึงแนวทางในการรักษาที่ดีขึ้น ทําใหแรง
กดดันจากกรณีดังกลาวนาจะมีอยูแ ตลดน้ําหนักลง สําหรับสถานการณเศรษกิจไทยที่ไดรับแรงกดดันจาก
หลายเรื่องไมวาจะเปนการระบาดของโคโลนาไวรัส การเบิกจายงบประมาณป 2563 ลาชาไป 5 เดือน ภาวะ
ภัยแลง ลาสุดฝายวิจัยไดพิจารณาปรับลดประมาณการ GDP Growth ป 2563 ลง จากเดิมที่คาดวาจะ
เติบโต 2.8% มาเหลือ 2% โดยเปนการปรับลดอัตราการเติบโตลงในทุกๆ เครือ่ งจักรเศรษฐกิจ เริ่มจาก
Consumption ปรับลดลงเหลือ 2.2% จากเดิม 3% , การสงออกเดิมคาดเติบโต 0.5% เปน -1.5%, การ
ลงทุนภาครัฐบาลปรับลดลงจาก 6% เหลือ 2% และการลงทุนภาคเอกชน ปรับลดลงจาก 6% เหลื อ 2%
เชนกัน ในลําดับตอไป ก็จะเปนการปรับลด EPS Growth ของบริษทั จดทะเบียน ซึ่งนาจะดําเนินการหลัง
การประกาศงบงวดป 2562 ออกมาแลว วันนี้ประเมินวา SET Index ยังมีความผันผวน แตก็มโี อกาสดีดตัว
ขึ้นได กลยุทธการลงทุน แนะนําปรับพอรต โดยลดน้ําหนัก POPF ลง 5% เหลือ 15% และเพิ่มน้ําหนัก
PYLON 5% เปน 10% สวน Top Pick เลือก PYLON, MCS และ KKP

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,535.24
-0.55
60,509.84

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-891.95
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
677.87
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-694.81
นักลงทุนรายย่อย
908.90
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ในระยะสั้น ภาพรวมปัจจัยจากภายนอกดูผ่อนคลายขึ้น
ปลายสัปดาหที่ผา นมาตลาดใหน้ําหนักฝงสหรัฐ รายงานยอดการตจางงานอกภาคการเกษตร(Nonfarm
payrolls) เดือน ม.ค. ออกมา 2.25 แสนราย ดีกวาที่ตลาดคาด 1.6 แสนราย ขณะทีอ่ ัตราการวางงานใน
เดือนเดียวกันอยูท ี่ 3.6% ยังบงชี้วา เศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกรง อยางไรก็ตามเชื่อวาตลาดนายังใหน้ําหนัก
ตัวเลขเศรษฐกิจฝง จีน (มีการคาดการวา GDP Growth ป 2563 จะขยายตัวลดลง 0.5-1%จากคาดการณ
เดิมที่ 6%yoy) หลังจากตั้งแตตนปเผชิญปญหาการแพรระบาดโคโรนาไวรัส
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใดๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้น
โดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไม
ก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมวากรณีใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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สวนประเด็นอื่นๆ ที่ตองติดตาม ยังคงเปนเรื่องของ การระบาดของโคโรนาไวรัสเปนหลัก โดยลาสุดมีจํานวน
ผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาสูงกวา 4 หมื่นราย และเสียชีวิตกวา 1013 ราย อยางไรก็ตามเริ่มมองเห็นปลายทาง จาก
การชวยกันปองกัน สรางโรงพยาบาล ปดเมือง ใสหนากาก รวมถึงมีแนวทางในการรักษาที่ดีขึ้น และที่
สําคัญคือตลาดหุนนาจะตอบรับประเด็นลบดังกลาวไปในระดับหนึ่งแลว
Update จํานวนผูติดเชื้อไวรัส Corona

ที่มา : Worldometer

ปรับลด GDP Growth ปี 2563 เหลือ 2%
เศรษฐกิจไทยป 2562 ASPS ยังคงคาด GDP Growth ขยายตัว 2.7%yoy(เฉลี่ย 3 ไตรมาสของป 2562 อยู
ที่ 2.5% และงวด 4Q62 จะรายงาน 17 ก.พ. คาดขยายตัว 2.9% แมจะมีโอกาสขยายตัวต่ําคาดเล็กนอย แต
ยังมีโอกาสเปนไปไดเนื่องจากปลายปรัฐยังเรงออกมาตรการกระตุนหลายมาตรการ อาทิ ชิมช็อปใชเฟส 13 ฯลฯ) อยางไรก็ตาม GDP Growth ป 2563 เดิม ASPS คาด 2.8%yoy แตดังที่ ASPS นําเสนอมา
ตลอดคือ เห็น Downside ทั้งปจจัยภายนอกและภายในที่จะทําใหสมมติฐานต่ํากวาคาด เพื่อสะทอน
ปจจัยลบขางตน ASPS ไดปรับลดสมมติฐาน GDP Growth คือ
 สงออกป 2563 คาดไดรับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาที่ยังแพรระบาด และกําแพงภาษีระหวาง
สหรัฐและจีนที่ยังคงมีอยู 4 รอบ (รอบ1-3 อัตราภาษี 25%และรอบ 4 อัตราภาษี 2.5-5%) คาด
กระทบเศรษฐกิจและการคาโลกชะลอ โดยเฉพาะจีน ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงและเปน
ประเทศคูคาอันดับ 1 ของไทย ทําใหประเมินมูลคาสงออกรายเดือนของไทยป 2563 คาดลดลง
เหลือเฉลี่ย 2.02 หมื่นลานเหรียญฯ/เดือน ชะลอจากป 2562 ที่เฉลีย่ 2.05 หมื่นลานเหรียญฯ/
เดือน โดยรวมทําใหปรับลดสมมติฐานลดเหลือหดตัว 1.5% จากเดิมคาด 0.5%

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ASPS

 การบริโภคครัวเรือน คาดไดรับผลกระทบจากภัยแลงปนี้หนักสุดในรอบ 40 ป, ฝุนPM 2.5 ที่
ยังแกปญหาไมได, นักทองเทีย่ วชะลอตัวจากไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะงวด 1Q63 ซึ่งเปนไตรมาส
ที่ Peak ที่สุดของภาคทองเที่ยว คาดกระทบกําลังซื้อ,รายไดเกษตรกร เห็นไดจากดัชนีความ
เชื่อมั่นผูบ ริโภคครัวเรือน(CCI) เดือน ม.ค. ทีย่ ังลดลงติดตอกัน 11 เดือนและแตะระดับต่ําสุดใน
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รอบ 5 ป 9 เดือน หากพิจารณาในอดีต ดัชนี CCI มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับมูลคา
การบริโภคครัวเรือน (ดังรูป) ทําใหสมมติฐานปรับลดเหลือ 2.2% เดิมคาด 3%
ผลการศึกษามูลคาการบริโภคครัวเรือน VS. CCI ในชวงทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัว

ที่มา : สภาพัฒน, ASPS

 ลงทุนภาครัฐ คาดไดรับผลกระทบจากการเบิกจายงบประมาณป 2563 ลาชา โดยจะกระทบ
ชัดเจนงวด 1Q63 (ตรงกับปปฎิทินงบประมาณงวด 2Q63) เนื่องจากรัฐบาลจะมีเม็ดเงินเบิกจาย
ไดเฉพาะโครงการที่มีการกอหนี้ผูกพันไวแลวเทานั้น หากอางอิงการเม็ดเงินที่รัฐบาลเบิกจาย
งบลงทุนในปงบประมาณ 1Q63 (ตรงกับ 4Q62) พบวามีการเบิกจายเพียง 2.6 หมืน่ ลานบาท
(ต่ํากวาคาเฉลี่ยยอนหลังแตละไตรมาสที่เบิกจายเฉลี่ย 9.6 หมื่นลานบาท)
สมมติฐาน ปจจุบนั ASPS คาดลงทุนรัฐป 2563 ขยายตัว 6% คือ รัฐตองเบิกจายงบประมาณทั้ง
ป 2563 ราว 3.58 แสนลานบาท(ดังรูป) คืองวด 1Q62 คาดเบิกจายใกลเคียงหรือมากกวา
เล็กนอย 2.6 หมืน่ ลานบาท และงวด 2Q62 -3Q62 ชวงที่รัฐบาลสามารถเบิกจายได รัฐจะตอง
เบิกจายไตรมาสละ 1.53 แสนลานบาท ซึ่งคาดโอกาสเปนไปไดยาก ทําใหสมมติฐานปรับลด
เหลือ 2% เดิมคาด 6%

ที่มา : สศค., ASPS คาด

 ลงทุนเอกชน คาดปนี้ยังชะลอลงตามภาคสงออกอีกปตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ ทําใหเม็ดเงิน
ลงทุนจากในประเทศและตางชาติคาดลดลง โดยปรับลดสมมติฐานเหลือ 2.5% เดิมคาด 3.8%
แตยังคงสมมติฐานอื่นๆ ตามเดิม(การบริโภคภาครัฐ(G) เนื่องจากการเบิกจายงบประมาณรายจายประจํา
ไมไดรับผลกระทบ, คาเงินบาท/ดอลลาร, ราคาน้ํามันดิบดูไบ) ดังตาราง โดยรวมทําให GDP Growth
ป 2563 ปรับลดเหลือ 2% จาก 2.8% ถือเปนระดับต่ําสุดในภูมิภาค อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน
Econ Outlook กลางเดือน ก.พ.2563)
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คาดการณ GDP Growth ป 2563
ธปท.

สศค.
(29 ม.ค.)

Update

ASPS
ใหม ก.พ.63

เดิม ต.ค.62

2560 2561 9M62 2562F 2563F 2562F 2563F 2562F 2563F 2562F 2563F
GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1% 2.5% 2.8% 3.3% 2.5% 2.8% 2.7% 2.0% 2.7% 2.8%

การบริโภคครัวเรือน (C)

3.2% 4.6% 4.5% 3.8% 3.1% 4.4% 3.2% 3.9% 2.2% 3.9% 3.0%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9% 3.0% 3.0% 4.8% 2.4% 4.2% 3.8% 2.5% 3.8% 3.8%

ลงทุนภาครัฐ

-1.2% 3.3% 1.7% 2.5% 6.3% 2.1% 6.6% 2.5% 2.0% 2.5% 6.0%

การบริโภคภาครัฐ(G)

0.5% 1.8% 2.1% 2.3% 3.4% 1.9% 2.5% 2.0% 2.5% 2.0% 2.5%

การสงออกX(ดอลลาร)

10.0% 7.5% -2.0% -1.0% 1.7% -3.2% 1.0% -3.0% -1.5% -3.0% 0.5%

การนําเขา M(ดอลลาร)

14.7% 13.7% -3.5% -3.6% 3.5% -5.4% 1.7% -4.0% -0.5% -4.0% 2.5%

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร)

34

33

30.5

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

32

31

32

31

ราคาน้ํามันดิบ (เหรียญ/บารเรล)

55

65

61.3

64

63

n.a.

n.a.

60

65

60

65

อัตราเงินเฟอเฉลี่ยทั้งป

0.7% 1.07% 0.81% 0.8% 1.0% 0.7% 0.8% 1.0% 1.12% 1.0% 1.12%

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

1.5% 1.5% 1.5% n.a.

n.a.

n.a.

n.a. 1.25% 1.00% 1.25% 1.25%

ที่มา : ASPS คาดการณ

คาดงบประมาณปี63 เบิกจ่ายได้ช่วง มี.ค. แนะลงทุนหุ้นรับเหมาฯ PYLON STEC CK
ศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 5 ตอ 4 ตัดสินใหราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย 2563 ไมเปนโมฆะ และใหมกี าร
โหวตในวาระที่ 2-3 ใหม ซึ่งลาสุดสภาผูแทนราษฎรไดมีการบรรจุวาระ เรื่องการลงมติ ราง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายฯ 2563 ในวาระที่ 2 และ 3 ใหม ในวันที่ 13 ก.พ.63 โดยตั้งเปาหมายวาจะพิจารณาให
แลวเสร็จในวันเดียว แตหากไมแลวเสร็จ ก็จะขยายระยะเวลาออกไป แตโดยรวมคาดวาจะผานการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎรภายในวันศุกรที่ 14 ก.พ.63 หลังจากนั้นจะสง ราง พ.ร.บ.ฯ ให วุฒิสภา
พิจารณา คาดวาจะแลวเสร็จภายใน 5 วัน ซึ่งก็หมายความวาขั้นตอนการตรากฎหมายจะแลวเสร็จจาก
รัฐสภาภายใน เดือน ก.พ.63 หลังจากนั้นก็จะนําขึ้นทูลเกลาฯ เมือ่ โปรดเกลาฯ ลงมาและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ก็จะเริ่มบังคับใช และเบิกจายงบประมาณได ซึ่งนาจะเปนภายในเดือน มี.ค.63 เทากับวา
การเบิกจายงบประมาณปนี้ลาชากวาปกติไป 5 เดือน แตอยางไรก็ตามขาวดังกลาวก็ยังถือเปนขาวดี เมื่อ
เทียบกับความคาดหวังกอหนาที่คาดวาการเบิกจายงบอาจลาลาไปไมนอยกวา 6 เดือน นับเปน Sentiment
ที่ดีตอหุนกลุมรับเหมากอสราง ชื่นชอบ STEC, CK และ PYLON, กลุม วัสดุกอสราง เชน TASCO และกลุม
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ซึ่งมีโอกาสไดรับ Sentiment เชิงบวก เชน BBL และ KBANK
และวันนี้มีการปรับพอรตจําลอง โดยลดน้ําหนัก POPF 5% แลวไปเพิ่มเพิ่มน้ําหนัก PYLON แทน
ดวยน้ําหนักที่เทากัน ปจัยจัยพื้นฐานหุน PYLON ที่นาสนใจมีดังนี้
PYLON(FV @ 7.35) แนวโนมกําไรเติบโตโดดเดนกวากลุมมาก เริม่ จากกําไรงวด 4Q62 คาดทําจุดสูงสุด
ใหม และทําจุดสูงสุดตอเนื่องในงวด 1Q63 หนุนจากงานรับเหมาเสาเข็มโครงการศูนยประชุมสิริกติ ิ์ และ
Bangkok Mall รวมถึงงานคอนโดฯ Ideo พระราม 9 โดยในปจจุบันบริษัทมี Backlog สูงราว 1,540 ลาน
บาท รวมถึงหากภาครัฐเบิกใชจายงบลงทุนป 2563 คาดวาทําใหมีความชัดเจนมากขึ้นในโครงการตางๆ ที่
คางอยู อาทิ โครงการทางดวนดาวคะนอง-พระราม 3 (สัญญาที่ 1-3), ทางยกระดับพระราม 2, และรถไฟ
ไทย-จีน หนุนกําไรป 2563 เติบโต 11.2% YoY ขณะที่ราคาหุน ณ ปจจุบัน มี Valuation ที่ถูกมาก โดยมี
PER ป 2563 เพียง 11 เทา นอกจากนี้ยังคาดหวัง Dividend Yield ปนี้สูงกวา 5% ตอป

ยื่นซองประมูลคลื่น 5G กลุ่มสื่อสาร
รายงานขาวจากกรุงเทพธุรกิจวันนี้ ระบุวา หลังจากมีการยื่นซองประมูลคลื่น 5G ซึ่ง กสทช. จะจัดประมูล
พรอมกัน 4 คลื่น คือ 700,1800,2600 MHz และ 26 GHz ของผูประกอบการ 5 ราย ในสัปดาหที่ผานมา
ปจจุบันทราบแลววาแตละรายยื่นประมูลคลื่นใดบาง ดังนี้ DTAC ยื่นประมูล 26 GHz, ADVANC และ
TRUE ยื่นประมูล 700 2600 และ 26 GHz สวน CAT ยื่นประมูล 700 และ 2600 MHz ขณะที่ TOT ยื่น
ประมูล 26 GHz
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แมยังตองติดตามรายงานการยื่นประมูลแตละรายอยางเปนทางการวันพรุงนี้
ดังกลาว ประเมินวาเปนลบตออุตสาหกรรม ใน 2 ประเด็น คือ

แตหากเปนไปตามขาว

1) มีโอกาสที่ตนทุนคลื่นใหม ซึ่งถือเปนหนึง่ ในตนทุนดําเนินงานหลักของผูประกอบบางรายจะสูง
กวาในประมาณการ หากเทียบกับสมมติฐานที่ฝายวิจัยประเมินวา ADVANC TRUE จะชนะ
ประมูลคลื่น 2600 MHz และ 26 GHz ในราคาตั้งตน เพราะลาสุดทั้ง 2 รายรวมประมูล 700 MHz
อีกคลื่นดวย นอกจากนี้ ในดานราคาคลื่นที่อาจจะสูงกวาราคาตั้งตนจาก กรณี CAT รวมประมูล
700 MHz กับ 2600 MHz และ TOT ประมูล 26 GHz ซึ่งในสวนของทั้ง 2 ราย ประเมินปริมาณ
คลื่นที่ตองการไดยาก เพราะทั้ง 2 รายยังมีความไมชัดเจนวาในเรื่องความตองการนําคลื่นไปใช
งานในรูปแบบใด สวน DTAC แมตนทุนคลื่นใหมอาจจะต่ํากวาในประมาณการที่รวม 2600 MHz
และ 26 GHz ในราคาตั้งตน แตความเสี่ยงหักลางจากผลกระทบศักยภาพคลื่นที่กลับมาดอยกวา
คูแขงขัน ซึ่งอาจนํามาสูการเสียลูกคาในระยะถัดไป
2) ความเสี่ยงสมดุลคลื่นอุตสาหกรรมที่เสียไปจากปจจุบัน เพราะหากการยื่นประมูลเปนไปตาม
กระแสขาว ศักยภาพคลื่น DTAC จะตกเปนของรองรายอื่น และมีความเสี่ยงที่ DTAC อาจจะใช
กลยุทธราคารักษาฐานลูกคาตนเอง ซึ่งนํามาสูก ารแขงขันแรงดังเชนในป 2559-61 ที่ DTAC มี
ศักยภาพคลื่นดอยกวา นอกจากนี้ การที่ CAT และ TOT ยื่นประมูลรวมกัน 3 คลื่นเทากับ
ADVANC TRUE ยังสรางความเสี่ยงความพยายามที่รัฐฯ อาจจะผลักดันบริษัทที่ควบรวมกัน
ใหมเปนผูประกอบการที่ 4 แมเชือ่ วาศักยภาพแขงขันยังนาจะต่ํากวาเอกชน จากขอจํากัดเรื่อง
ความคลองตัว แตเชื่อซึ่งอาจสราง Sentiment เชิงลบความกังวลผูประกอบการรายใหม
เบื้องตน ยังใหลงทุน เทาตลาด เพื่อติดตามผลการยื่นประมูลอยางเปนทางการอีกครั้งในวันพรุงนี้ โดย
ตัวเลือกลงทุนในกลุม ยังแนะนํา ADVANC(FV@B255) หุนแข็งแกรง ฐานกําไรสูง พรอมรับความเสี่ยง
อุตสาหกรรมที่เริ่มเห็นมากขึ้นไดดีกวารายอื่น สวน DTAC และ TRUE ยังให Switch

SET vs Sector Return 2019

ที่มา : ฝายวิจยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ที่มา : ฝายวิจยั ASPS
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