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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หลังจากที่นักวิเคราะห์ ASPS ได้ทบทวนประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 มาแล้วระดับหนึ่งพบว่า มีการ
ปรับลดประมาณการกําไรลงแล้วราว 8.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการต้องทบทวนตัวเลข
ต่อจนถึงการประกาศงบปี 2562 สิ้นสุดลง ผลดังกล่าวน่าจะสร้างแรงกดดันต่อ SET Index ให้มี
โอกาสปรับลงมาต่ํากว่า 1500 จุด วันนี้แนะนําปรับพอร์ต โดยเพิ่ม CPF เข้าไปในพอร์ต และลดสัดส่วน
ของ KKP และ MCS Top Picks เลือก CPF (FV@B 40) และ PTTEP (FV@B 170)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวลงตลอดวันเช่นเดียวกับตลาดหุ้นโลก แม้ ตวั เลขอัตราการเพิ่มขึ ้นของ
ผู้ป่วย COVID-19 จะเพิ่มในอัตราที่ชะลอตัวลง แต่นกั ลงทุนยังกังวลในส่วนของผลกระทบต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ จนทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1513.68 จุด ลดลง 13.57 จุด หรื อ -0.89%
โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 4.92 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน ได้ แก่ BGRIM(0.45%) GPSC(-1.30%) PTT(-0.58%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น BEAUTY(-3.01%) HMPRO(-2.74%) BJC(0.63%) และกลุม่ ธ.พ.อย่าง BBL(-2.40%) KBANK(-2.78%) SCB(-1.00%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น
PTTGC(-4.76%) AOT(-1.07%) และ CPN(-2.83%) เป็ นต้ น
ภาพรวมเศรษฐกิจที่สง่ สัญญาณชะลอตัวชัดเจนจนอาจนําไปสูภ่ าวะถดถอย (ภาวะที่ขนาด GDP ลดลง
ต่อเนื่องกัน 2 ไตรมาส) เริ่ มส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ ้นตามลําดับ ส่งผลทําให้ ทีมนักวิเคราะห์
ของ Asia Plus Securities ต้ องพิจารณาปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ ได้ เริ่ มดําเนินการ
มาระยะหนึง่ แล้ ว สถานะ ปั จจุบนั พบว่านักวิเคราะห์ ได้ ปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนปี
2563 ลงคิดเป็ นมูลค่ากําไรสุทธิปี 2563 ทีป่ รับลดลงราว 8.86 หมืน่ ล้ านบาท และ ส่วนหุ้นที่ปรับประมาณ
การกําไรขึ ้นจนถึงปั จจุบนั ไปอยู่ที่ 7.08 พันล้ านบาท ซึง่ ถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับส่วนที่ปรับลดประมาณ
การลง ผลดังกล่าวทําให้ ภาพรวมประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 ลดลงจากประมาณการเดิมซึง่ ทําไว้ ที่ราว
1 ล้ านล้ านบาท ราว 8.1 หมื่นล้ านบาท ส่วน EPS จนถึงปั จจุบนั ถูกปรับลงลงไปอยู่ที่ 87.09 บาท/หุ้น ซึง่ เป็ น
EPS ที่ลดลงเมือ่ เทียบกับฐานปี 2562 (EPS Growth ติดลบ) ทังนี
้ ้กระบวนการในการปรับประมาณการ จะ
ดําเนินไปจนกว่า ผลประกอบการปี 2562 จะถูกประกาศออกมาจนครบในช่วงปลายเดือน ก.พ.2563
สภาวะแวดล้ อมทางปั จจัยพื ้นฐานดังกล่าว เชื่อว่าน่าจะสร้ างแรงกดดันต่อ SET Index ต่อเนื่อง โดยน่าจะ
เห็นการปรับตัวลดลงตํ่ากว่า 1500 จุด สําหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ ฝ่ ายวิจยั แนะนําให้ ปรับพอร์ ตโดย เพิ่ม
หุ้น CPF เข้ าไปในพอร์ ตด้ วยนํ ้าหนัก 15% ทังนี
้ ้เป็ นเพราะราคาหุ้นได้ ปรับตัวลดลงดูดซับราคาหมูที่ปรับลง
ในช่วงที่ผ่านมาแล้ ว ขณะที่คาดว่าผลประกอบการงวด 4Q62 ที่กําลังประกาศออกมาจะโดดเด่น ส่วนหุ้นที่
ลดนํ ้าหนักลงมี 2 บริ ษัทได้ แก่ KKP ให้ ขายทํากําไรออกทังหมด
้
หลังเกิดความกังวลเรื่ องตลาดรถยนต์มือ
สอง พร้ อมกันนี ้ให้ ขายทํากําไรบางส่วนในหุ้น MCS ที่มอี ยู่ทงหมด
ั้
15% โดยลดนํ ้าหนักลงเหลือ 10%
สําหรับหุ้น Top Pick เลือก CPF และ PTTEP

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,513.68
-13.57
49,276

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-2,444.43
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
1,545.46
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-2,505.29
นักลงทุนรายย่อย
3,404.27
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ไวรัส COVID-19 ยังกดดันเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย
ตลาดหุ้นโลกปรับฐานวานนี ้ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.56% และ ดัชนี S&P 500
Index ลดลง 0.3% เนื่องจากความกังวลผลกระทบของไวรัส COVID-19 (โคโรนา) ซึง่ ล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื ้อ
เพิ่มขึ ้นเป็ น 75,198 ราย หรื อเพิ่มขึ ้น 2.5% แม้ จะลดลงจาก 2.8% ในวันก่อน แต่จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น
2,009 รายเพิ่มราว 7.3% เพิ่มขึ ้นจาก 5.5% ในวันก่อน รวมไปถึง ทางบริ ษัท Apple (ผู้ผลิตอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และสมาร์ ตโฟนรายใหญ่ สัญชาติสหรัฐ) ได้ เตือนว่า รายได้ ของบริ ษัทในงวด 1Q63 อาจตํ่า
กว่าคาด เนื่องจากจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้ การผลิต iPhone ในจีนลดลง เพราะ
โรงงานถูกปิ ดนานกว่าปกติ
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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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ความกังวลข้ างต้ นส่งผลให้ เงินทุนมีแนวโน้ มไหลออกจากสินทรัพย์เสีย่ ง เข้ าไปสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย (Safe
heaven) สะท้ อนจากราคาสินทรัพย์เสี่ยงมีแนวโน้ มลดลง เช่น ตลาดหุ้น (ดังที่กล่าวข้ างต้ น) ขณะที่ราคา
สินทรัพย์ปลอดภัยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดย Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐลดลงเหลือ 1.568% ตํ่ากว่า Bond
Yield 3 เดือนทีอ่ ยู่ที่ระดับ 1.577% ส่งผลให้ เกิดภาวะ Inverted Yield Curve หรื อ Bond Yield ระยะสันสู
้ ง
กว่า Bond Yield ระยะยาว กระตุ้นความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเกิดภาวะถดถอย (Recession) ใน
อนาคต แต่ ASPS มองว่ามีโอกาสเกิดขึ ้นตํ่า เพราะพื ้นฐานเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงาน สะท้ อนจากอัตราการว่างงานตํ่าสุดในรอบ 50 ปี
อย่างไรก็ตาม ราคานํ ้ามันดิบยังทรงตัวในระดับสูง โดยราคานํ ้ามันดิบ Brent อยู่ที่ระดับ 57.75 เหรี ยญ/
บาร์ เรล เพิ่มขึ ้น 0.14% และ Dubai อยู่ที่ระดับ 56.17 เหรี ยญ/บาร์ เรล เพิ่มขึ ้น 0.12% โดยตลาดให้ นํ ้าหนัก
การประชุม OPEC วันที่ 5-6 มี.ค. 2563 ว่าจะมีการตัดลดกําลังการผลิตเพิม่ ขึ ้นหรื อไม่ ภายหลัง
คณะกรรมการด้ านเทคนิคของ OPEC เสนอให้ OPEC ตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มอีก 6 แสนบาร์ เรล/วัน เชื่อ
ว่าปั จจัยดังกล่าวจะเป็ น Sentiment ต่อราคานํ ้ามัน และหุ้นนํ ้ามัน เช่น PTT(FV@B 56.00) และ
PTTEP(FV@B 170.0)

GDP 4Q62 ฝั่งภาคการผลิตบางอุตสหกรรมชะลอตัว และน่าจะส่งผลต่อปี 2563
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่สง่ สัญญาณชะลอตัว หลังจากที่ต้นสัปดาห์สภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP Growth
ไทย 4Q62 ฝั่ งรายจ่าย ขยายตัว 1.6%yoy(ตํ่าสุดในรอบ 5 ปี 3 เดือน) และ 0.2%qoq อย่างไรก็ตามอีกทาง
หนึง่ หากพิจรณา GDP ฝั่ งภาคการผลิต(Production) และลงในรายอุตสาหกรรมในงวด 4Q62 พบว่า มีบาง
อุตสหกรรมเข้ าสูภ่ าวะถดถอย หรื อ ทีเ่ รี ยกว่า Techinical Recession (ภาวะทีข่ นาด GDP ลดลง
ต่ อเนื่องกัน 2 ไตรมาส คือ หดตัว %QoQ 2 ไตรมาสติดต่ อกัน) อาทิ เกษตร ประมง ไฟฟ้า ก่อสร้ าง
เหมืองแร่ รวมกันคิดราว 16% ของ GDP และ หดตัว %QoQ 1 ไตรมาส หากไตรมาสถัดไปหดตัวจะเข้าสู่
Recession คือ กลุ่มการเงิ นและประกัน (ดังรูป)
GDP Growth ของไทยด้ านภาคการผลิต
%QoQ

Sector

หดตัว%QoQ 2 ไตรมาส**
(เกิ ด Technical
Recession)
หดตัว%QoQ 1 ไตรมาส

ขยายตัว%QoQ

%นํ ้าหนักใน GDP 1Q2562 2Q2562 3Q2562 4Q2562

GDP

100%

0.8

0.4

0.2

0.2

เกษตรและประมง

8.0%

5.6

2.0

-2.7

-5.4

ไฟฟ้า,ก๊ าซ

2.7%

2.0

1.8

-3.2

-1.1

ก่ อสร้ าง

2.5%

1.4

0.6

-0.3

-3.3

เหมืองแร่ และระเบิดหิน

2.5%

-1.5

3.4

-1.0

-0.1

การเงินและประกั น

7.6%

0.4

1.4

1.7

-0.3

ภาคการผลิต

25.3%

-2.0

-0.1

-0.5

0.1

ค้ าปลีก

16.5%

0.2

0.9

1.8

2.1

ขนส่ง

6%

1.0

-0.1

0.3

2.6

อสังหาริ มทรั พย์

2.5%

0.5

-0.5

1.6

1.3

สุขภาพ

2.2%

1.5

1.0

0.3

2.8

การบันเทิง

0.7%

1.3

0.7

6.7

3.4

อื่นๆ

23.5%

ทีม่ า: ASPS

ASPS ประเมินว่าแม้ GDP Growth โดยรวมจะยังไม่เกิด Techinical Recession เพราะยังขยายตัว QoQ
แต่ ย่างไรก็ตาม จากทิศทาง ปี 2563 ยังมี Downside ทีจ่ ะชะลอลงชัดเจน ผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวจาก ไวรัส COVID-19 หากยังยืดเยื ้อยาวนาน สงครามการค้ าที่ยงั มีอยู่ ทําให้ มีความเสี่ยงที่ GDP
Growth ไตรมาสที่ 1Q63 -2Q63 มีโอกาส GDP จะหดตัวได้ QoQ ซึง่ จะเป็ นปั จจัยกดดันตลาดหุ้นไทยใน
อนาคต
และอีกทางหนึง่
เชื่อว่าภาครัฐจําเป็ นที่เร่งจะต้ องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ ้น
โดยเฉพาะนโยบายการคลัง และคาดหวังการกระตุ้นสําคัญ คงกลับมาให้ นํ ้าหนักผ่านนโยบายการเงิน
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โดย ASPS มองว่ายังมีโอกาสที่ กนง. อาจจจะปรับลดดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 1 ครัง้ ได้ ราว 0.25% ลงไป
เหลือ 0.75% เป็ นปั จจัยทําให้ เม็ดเงินย้ ายไปสินทรัพย์ปลอดภัย อาท พันธบัตร อีกทางหนึง่ การลด
ดอกเบี ้ยจะทําให้ แนวโน้ มค่าเงินบาทอ่อนค่า ทําให้ Fund Flowยังไม่ไหลเข้ า

ปรับประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียนปี 2563 ลงกว่า 8% ชอบหุ้นโตเด่นเหนือตลาดฯ CPF
ตอนนี ้บริ ษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2562 มาแล้ ว 43% ของมูลค่า
ตลาดรวม แต่ด้วยความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีโอกาสชะลอลงจากทุกๆ องค์ประกอบ นําไปสู่
การปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนลงในช่วงนี ้
สะท้ อนได้ จากข้ อมูลจากทาง Bloomberg Consensus พบว่า ภาพรวมได้ มีการปรับลด EPS ตลาดฯลงจาก
ช่วงต้ นปี ที่ 104.3 บาท/หุ้น เหลือ 97.5 บาท/หุ้น ลงมาเข้ าใกล้ ประมาณการเดิมที่ฝ่ายวิจยั ประเมินไว้ ที่
95.71 บาท/หุ้น
เปรี ยบเทียบกําไรต่ อหุ้นของตลาดหุ้นไทยระหว่ าง Consensus กับ ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ทีม่ า : Bloomberg,ฝ่ ายวิ จยั ASPS

อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่จะมีการปรับลดประมาณการกําไรลงอีก สะท้ อนจากการรายงานงบการเงิน
ของบริ ษัทจดทะเบียนที่ผ่านมา รวมถึงการทํา Earning Preview ของนักวิเคราะห์พื ้นฐานในหลายๆ บริษัท
พบว่า ภาพรวมมีบริ ษัทที่ถกู ปรับประมาณการกําไรปี 2563 ลงพอสมควร
ดังนันฝ่
้ ายวิจยั จึงทําการรวบรวมข้ อมูล และได้ ข้อสรุปว่า มีบริ ษัททีถ่ กู ปรับประมาณการกําไรลงทังสิ
้ ้น 8.86
หมื่นล้ านบาท หลักๆ มาจากกลุม่ ปิ โตรฯ ถูกกดดันจาก Spread ปิ โตรเคมีที่อยู่ในระดับตํ่า, กลุม่ ธ.พ. ถูก
กดดันจากดอกเบี ้ยที่อยู่ในระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ บวกกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอจึงมีความเสี่ยงที่
จะมีการลดดอกเบี ้ยอีกในช่วงที่เหลือของปี , กลุม่ ICT มีต้นทุนจากการประมูลคลื่น 5G ที่เพิ่มขึ ้น, กลุม่ การ
บินและท่องเที่ยวยังมีความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 หากยืดเยื ้อ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามยังมีบริ ษัทที่มีการปรับประการกําไรขึ ้นจากปั จจัยบวกเฉพาะตัวทังสิ
้ ้น 7.08 พันล้ านบาท
หลักๆมาจาก กลุม่ อาหารส่งออก ที่ได้ แรงหนุนจากค่าเงินบาทที่ออ่ นค่า ราคาเนื ้อสัตว์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นและ
ทรงตัวอยู่ในระดับสูง
สรุปภาพรวมในตอนนี ้ฝ่ ายวิจยั ฯปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนลงอีก 8.1 หมื่นล้ านบาท เหลือ
9.1 แสนล้ านบาท (ลดลง 8.1%) ส่งผลให้ EPS63F เดิม 95.71 บาท/หุ้น ลดลงเหลือ 87.09 บาท/หุ้น ซึง่ เป็ น
EPS ที่ลดลงเมื่อเทียบกับฐานปี 2562 (EPS Growth ติดลบ) ทังนี
้ ้กระบวนการในการปรับประมาณการ จะ
ดําเนินไปจนกว่า ผลประกอบการปี 2562 จะถูกประกาศออกมาจนครบในช่วงปลายเดือน ก.พ.2563
เบื ้องต้ นมีรายละเอียดหุ้นที่ถกู ปรับเพิ่มปรับลดดังตารางทางด้ านล่าง
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ภาพรวมและ 5 อันดับแรกของหุ้นที่มีการปรับเพิ่ม – ลด ประมาณกําไรปี 2563
การปรับลดประมาณการกํา ไรปี 63
No.
Stock
Sector
(พันล้า นบาท)
1

PTT

ENERG

-11.6

2

THAI

TRANS

-10.7

3

PTTGC

PETRO

-8.2

4

IVL

PETRO

-7.9

5

AOT

TRANS

-6.6

Others

-43.7

Overall ปรับลด

-88.6

No.

Stock

Sector

การปรับเพิ่มประมาณการกํา ไรปี 63
(พันล้า นบาท)

1

CPF

FOOD

3.3

2

GULF

ENERG

1.6

3

FPT

PROP

1.3

4

KCE

ETRON

0.3

Others

0.7

Overall ปรับเพมิ่

7.1

Total

-81.5

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ดังนั้นกลยุทธ์ การลงทุนในวันนี้ เลือกหุ้นทีม่ ีผลประกอบการโตโดดเด่ นกว่ าบริษัทอืน่ ท่ ามกลาง
ความไม่ แน่ นอนจากสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอลง อย่ าง CPF เป็ น Top Pick โดยมีรายละเอียดทาง
พื้นฐานดังหัวข้ อถัดไป

ราคาหุ้น CPF ปรับฐาน แต่ธุรกิจหลักยังดี...เป็นโอกาสเข้าสะสม
แนวโน้ มผลการดําเนินงานของ CPF จะเติบโตต่อเนื่องในปี 2563 โดยคาดกําไรสุทธิปี 2562-63 จะเติบโต
32.0% yoy และ 5.1% yoy เช่นเดียวกับคาดกําไรปกติปี 2562-63 จะเติบโตถึง 62.4% yoy และ 31.8%
yoy จากธุรกิจสุกรในไทยและเวียดนามฟื น้ ตัวชัดเจน และตลาดส่งออกไก่ยงั เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่คาด
กําไรปกติงวด 4Q62 ของ CPF จะฟื น้ ตัวต่อเนื่องจากธุรกิจสุกรในเวียดนามฟื น้ ตัวชัดเจน และคาดกําไร
ปกติงวด 1Q63 จะเติบโตชัดเจนต่อเนื่องอีกจากงวด 4Q62 โดยราคาสุกรปั จจุบนั อยูท่ ี่ 68 บาท/กก. ยังถือ
ว่าอยู่ในระดับที่ดีตอ่ เนื่อง และราคาสุกรเฉลี่ยตังแต่
้ ต้นงวด 1Q63 อยูท่ ี่ 73 บาท/กก. เพิม่ ขึ ้นถึง 24.5% qoq
และ 4.8% yoy ขณะที่ราคาสุกรในเวียดนามเฉลี่ยตังแต่
้ ต้นงวด 1Q63 ยังทรงตัวสูงที่ระดับ 8 หมื่นดอง/กก.
(107 บาท/กก.) เพิ่มขึ ้นถึง 22.3% qoq และ 72.0% yoy จากปั ญหาสุกรขาดแคลนในเวียดนาม ขณะที่
ต้ นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทังข้
้ าวโพดและกากถัว่ เหลืองยังทรงตัวตํ่าต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพ
การทํากําไรเต็มที่ในงวด 1Q63
ทังนี
้ ้ แม้ วา่ CPF จะมีสดั ส่วนรายได้ จากธุรกิจในประเทศจีน 24% ของรายได้ รวม แต่จากการสอบถามไป
ทาง CPF เกี่ยวกับการระบาดของโคโรน่าไวรัสในประเทศจีน พบว่าจะส่งผลกระทบต่อ CPF จํากัด เพราะ
รายได้ หลักเป็ นธุรกิจอาหารสัตว์ราว 19% ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 4% และธุรกิจอาหารสําเร็จรูปสําหรับคน 1%
โดย CPF มีโรงงานกระจายอยู่ทวั่ ประเทศจีน และโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์ มเลี ้ยงไก่ใช้ คนน้ อย ส่วนใหญ่
ใช้ เครื่ องจักรเป็ นหลัก อีกทัง้ ประเมินว่าธุรกิจอาหารจะได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัสน้ อย
กว่าธุรกิจอื่น เพราะคนยังต้ องบริ โภคอาหารเช่นเดิม ทังนี
้ ้ ราคาหุ้น CPF ได้ ปรับฐานลงมา 4% ในช่วง 1
สัปดาห์ที่ผ่านมา เชื่อว่าได้ สะท้ อนราคาสุกรในไทยที่ออ่ นตัวหลังผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีนและนักท่องเที่ยว
มาไทยลดลง และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โคโรน่าไวรัสไปมากแล้ ว จึงยังแนะนําซื ้อ CPF (FV@B40)
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