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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกรที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ความหวังเชิงบวกในเรื่องยาต้าน Covid-19 รวมกับโอกาสที่จะเห็นการผ่อนคลายให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น น่าจะหนุนให้ SET Index วันนี้มีโอกาสปรับตัวกลับขึ้นมา อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้า
มีปัจจัยที่ต้องติดตาม 2 เรื่องคือ การต่อหรือไม่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียน วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ตการลงทุน Top Picks เลือก DCC (FV@B 2.28) จากจุดเด่นเรื่องเงิน
ปันผลและกําไรที่โตสวนเศรษฐกิจ DOHOME (FV@B 7.90) ซึ่งคาดว่าจะถูกนําเข้าคํานวณใน SET100
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวลงตลอดวัน หลังจากที่ปรับตัวขึ ้นกว่า 23% จากจุดตํ่าสุด ณ 13 มี.ค.63
จึงทําให้ เห็นแรงขายทํากําไรของนักลงทุนออกมาเป็ นระยะๆ ซึง่ ประเด็นกดดันมาจาก COVID-19 ที่ยงั คง
แพร่กระจายไปทัว่ โลก จนทําให้ ตลาดหุ้นในภูมิภาคย่อตัวเป็ นส่วนมากเช่นเดียวกันตลาดหุ้นไทยปิ ดในแดน
ลบที่ระดับ 1,200.15 จุด ลดลง 35.95 จุด หรื อ -2.91% มูลค่าการซื ้อขาย 5.96 หมืน่ ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่
กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(-6.34%) PTTEP(-5.43%) GULF(-4.73%) TOP(-5.77%)
กลุม่ ธ.พ.ช่น BBL(-4.31%) SCB(-2.49%) KTB(-3.67%) และกลุม่ อสังหาฯ อาทิ AMATA(-5.38%) CPN(7.65%) LH(-4.05%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น SCC(-2.79%) PTTGC(-8.33%) และ AOT(-1.37%)
เป็ นต้ น
เริ่ มเห็นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรี่ องการคิดค้ นยาต้ านไวรัส
บวกกับแนวคิดที่จะเปิ ดให้ เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ มากขึ ้นในสหรัฐ ผลักดันให้ Down Jones Future เช้ านี ้ดีดตัวขึ ้นไปมากวก่า 850
จุด ซึง่ น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในภุมิภาคเอเซียรวมถึงตลาดหุ้นไทย สําหรับสถานการณ์ในบ้ านเรา
มีประเด็นที่ต้องติดตามอยู่ 2 เรื่ อง เริ่ มจากสถานการณ์เรื่ องการระบาดของ COVID-19 ที่พบว่าจํานวนผู้ติด
เชื ้อเพิ่มมีจํานวนลดน้ อยลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทําให้ เกิดกระแสเรี ยกร้ อยให้ รัฐบาลพิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการในการป้องกันการติดเชื ้อที่ทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้ องหยุดไปหลายส่วน ซึง่ ในประเด็นี ้ฝ่ าย
วิจยั เชื่อว่าจะเห็นความชัดเจนขึ ้นในสัปดาห์หน้ า โดยวันอังคารที่ 21 เม.ย.63 มีการประชุม ครม. ซึง่ ต้ อง
ติดตามว่าจะมีมติให้ ตอ่ อายุการใข้ พ.ร.ก.การบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ ที่จะหมดอายุ 30
เม.ย.63 ออกไปหรื อไม่ ซึง่ หากไม่ตอ่ อายุก็จะตามมาด้ วยการผ่อนคลายในเรื่ องมาตรการควบคุมลง ใน
กรณีนี ้น่าจะสร้ าง Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุม่ ธุรกิจที่ได้ รับการผ่อนคลาย อย่างเช่น ศูนย์การค้ า บิน
เทิง และ อาหาร ซึง่ เป็ นไปได้ ที่จะเห็นแรงซื ้อเก็งกําไรในหุ้นกลุม่ ดังกล่าวขึ ้นมา อีกประเด็นหนึง่ ที่น่าติดตาม
ได้ แก่ ผลประกอบการ 1Q63 ซึง่ ในสัปดาห์หน้ าจะเริ่ มเห็นกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ ประกาศผลประกอบการ
ออกมาเป็ นกลุม่ แรก และตามด้ วยภาค Real Sector จากการประเมินสถานการณ์ในเบื ้องต้ น คาดว่าจะ
เห็นการลดลงของฐานกําไรสุทธิรวมของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างมีนยั สําคัญ เมื่อเทียบกับ 1Q62 ที่มีกําไร
สุทธิรวม 2.66 แสนล้ านบาท และ 4Q62 ที่มีกําไรสุทธิรวม 2.24 แสนล้ านบาท และจากการประเมินภาพ
ของกลุม่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็นฐานกําไรสุทธิในงวด 1Q63 ปรับตัวลดลงราว
40% YoY ซึง่ หากมีการปรับตัวลดลงแรงดังกล่าว ก็อาจเป็ นการเปิ ดให้ เห็น Downside ของประมาณการ
กําไรสุทธิปี 2563 ของบริ ษัทจดทะเบียนอีกครัง้ หนึง่ ถือเป็ นแรงกดดันสําหรับ SET Index กลยุทธ์การลงทุน
วันนี ้ ไม่มีการปรับพอร์ ต ส่วนหุ้น Top Picks ก็ยงั เลือก DCC และ DOHOME ตามเดิม
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แสงสว่างปลายอุโมงค์เกิดขึ้น หลังโอกาสพบยาต้าน COVID-19 หนุนตลาดหุ้นโลก
ตลาดหุ้นเอเซียเช้ านี ้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้น (ดัชนี KOSPI เกาหลีใต้ +2.8%, Nikkei ญี่ปนุ่ +2.5% ฯลฯ และ ดัชนี
Dowjones Futures +3.3%) โดยมีปัจจัยหนุนสําคัญมาจาก STAT News นิตยสารด้ านสุขภาพสหรัฐ
รายงานผลการทดสอบยา Remdesivir (ยาต้ านไวรัส COVID-19 ของบริ ษัท Gilead Sciences สหรัฐ ซึง่
ผลการทดลองยาอยู่ใน Phase 3 สามารถใช้ รักษาผู้ป่วยติด COVID-19 จนหายดีได้ )
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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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รายงานผลการทดสอบยาต้ านไวรัส COVID-19 ที่เห็นพัฒนาการดีดงั กล่าวดังกล่าว ถือเป็ นกระแสบวกและ
สามารถกลบ Sentiment ลบที่ยงั คงมีอยู่ โดยเฉพาะ รายงานจํานวนผู้ที่ติดเชื ้อ COVID-19 ทัว่ โลก และ
รายงานดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจในรายประเทศออกมาชะลอตัว ดังนี ้
 จํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลก COVID-19 ล่าสุด รวมกันอยู่ที่ 2.17 ล้ านราย ผู้ติดรายเพิ่มขึ ้น 9.4 หมื่น
รายเมื่อวานนี ้ โดยสหรัฐมีผ้ ตู ิดเชื ้อมากที่สดุ ในโลก คิดราว 1 ใน 3 ของผู้ติดเชื ้อทัว่ โลก รองลงมา
คือ ประเทในยุโรป อาทิ สเปน, อิตาลี ฯลฯ (ปั จจุบนั ผู้ติดเชื ้อ ประเทศพัฒนาแล้ ว สหรัฐ ยุโรป
อังกฤษ ญี่ปนุ่ ฯลฯ รวมกันคิดราว 80%ของผู้ติดเชื ้อทังหมด
้
อีก 20% ผู้ติดเชื ้อประเทศกําลัง
พัฒนา หลักๆ คือ เอเซีย)

ทีม่ า : Bloomberg

 จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐ (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึ ้นอีก 5.2 ล้ านราย ถือ
เป็ นการเพิ่มขึ ้นสะสมรวมกัน 5 สัปดาห์ จะทําให้ สหรัฐมียอดผู้ขอสวัสดิการกว่า 21.6 ล้ านราย
โดยรวม ASPS ประเมินว่า SET Index จะได้ รับ Sentiment เชิงบวก ซึง่ สอดคล้ องกับตลาดหุ้นอื่นๆใน
ภูมิภาค และให้ นํ ้าหนักเช้ านี ้ 9 โมง ทางการจีนจะรายงาน GDP Growth งวด 1Q63 ตลาดคาด -6.5%yoy
จากงวด 4Q63 ที่ขยายตัว 6% (IMF คาด GDP Growth จีนปี 2563 เหลือ 1.2%yoy) หากออกมาติดลบ
น้ อยกว่าคาด หรือขยายตัว เชื่อว่าจะเป็ นอีกปั จจัยนึงหนุนต่อตลาด

สัปดาห์หน้า ลุ้นการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ในประเทศ
สัปดาห์หน้ าตลาดหุ้นไทย เชื่อว่าประเด็นสําคัญที่ให้ นํ ้าหนัก คือ วันอังคาร 21 พ.ค.จะเป็ นวันที่ รัฐบาล
พิจารณา ต่อหรื อไม่ตอ่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรื อไม่ รวมถึงพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ สถานประกอบการต่าง ๆ
กลับมาเปิ ดร้ านได้ ตามปกติ
โดย ASPS คาดว่าเริ่ มมีความเป็ นไปได้ ที่รัฐบาลจะผ่อนคลายในบาง
มาตรการจากปั จจัยสนับสนุน
 สถานการณ์ ไวรัส COVID-19 มีสัญญาณดีขนึ ้ ต่ อเนื่อง ล่าสุด พบผู้ติดเชื ้อรายใหม่เมื่อวานนี ้
เพิ่มขึ ้นจํานวน 29 ราย ซึง่ ลดลงจากช่วงปลายเดือน มี.ค. 2563 ที่พบผู้ติดเชื ้อเฉลีย่ สูงถึงวันละ
กว่า 120 ราย ส่งผลให้ ปัจจุบนั ไทยมีนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 สะสม 2,672 ราย ประกอบกับ
จํานวนผู้รักษาหายต่อวัน มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นสูงกว่าจํานวนผู้ติดเชื ้อใหม่ตอ่ วัน โดยล่าสุดจํานวน
ผู้รักษาหายมี 96 ราย มากกว่าจํานวนผู้ติดเชื ้อใหม่ที่ 29ราย ส่งผลให้ จํานวนผู้ติดเชื ้อที่อยู่
ระหว่างรักษา (Active case) ของไทยมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง
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จํานวนผู้ตดิ เชือ้ ใหม่ และจํานวนผู้รักษาหายใหม่ ของไทย

ทีม่ า : Bloomberg

จํานวนผู้ตดิ เชือ้ ใหม่ และจํานวนผู้รักษาหายใหม่ ของไทย

ทีม่ า : Bloomberg

 การคงมาตรการการควบคุมเป็ นเวลานานจะส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทยปี 2563 และ
กระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ ที่มีรายได้ น้อย และกระทบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทําให้ มีกระแสกดดันจากภาคธุรกิจ, เอกชนที่เรี ยกร้ องให้ ผอ่ นคลาย สอดคล้ องกับ
มุมมองของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ล่าสุดได้ ปรับลดประมาณการ GDP ไทยปี 2563 ลง โดย
ปรับลดเป็ น -4.2% (ช่วงคาดการณ์ -4.9% ถึง -3.4%) เพราะระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้
ธุรกิจหลายแห่งได้ รับความเสียหาย และจําเป็ นต้ องปิ ดกิจการชัว่ คราว ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัย
หอการค้ ามองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐจะสามารถช่วยประคองเศรษฐกิจได้ ใน
ระดับหนึง่ โดยประเมินว่าเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่เข้ าสูร่ ะบบทุกๆ 1 แสนล้ านบาท จะทําให้ GDP
เพิ่มขึ ้นประมาณ 0.7% ดังนันมาตรการกู
้
้ เงิน 1 ล้ านล้ านบาท จะทําให้ GDP เพิ่มขึ ้นประมาณ
7%
โดยรวม ASPS ประเมินหากมีการผ่ อนคลายจริง ASPS ประเมินว่ าจะเป็ นบวกต่ อตลาดหุ้นไทย
และหุ้นกลุ่มทีเ่ กี่ยวข้ อง อาทิ ห้ างสรรพสินค้ า และ Modern Trade เลือก DCC (FV@B 2.28) ซึง่
จากจุดเด่ นเรื่ องเงินปั นผลและกําไรทีโ่ ตสวนเศรษฐกิจ DOHOME (FV@B 7.90) คาดว่ าจะถูก
นําเข้ าคํานวณใน SET100 ในรอบทีจ่ ะถึง

คาดกําไร 1Q63 ดรอปแรง เน้นหุ้น Domestic Demand ชอบ DCC DOHOME
SET Index ฟื น้ ขึ ้นเกือบครึ่งเหลือติดลบเพียง 24%ytd จากจุดตํ่าสุดช่วงกลางเดือน มี.ค. 2563 ติดลบถึง
39% ในยามที่ไร้ Fund Flow หนุน เนื่องจากต่างชาติขายสุทธิห้ นุ ไทยกว่า 1.4 แสนล้ านบาทytd ต่อจากนี ้คง
ต้ องกลับมาให้ นํ ้าหนักในเรื่ องของผลประกอบการหลัก เนื่องจากเริ่ มเข้ าสูช่ ่วงประกาศ Earning Season
เริ่ มต้ นจากกลุม่ ธ.พ. ในสัปดาห์หน้ า ฝ่ ายวิจยั คาดว่าน่าจะดรอปลงอย่างมีนยั ฯ มีรายละเอียดใน Sector
หลักๆ ดังนี ้
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กลุ่มปิ โตรเคมี ภาพรวมผลการดําเนินงานงวด 1Q63 คาดปรับตัวลดลงมีนยั ฯจากงวด 4Q63 กดดัน
หลังจากกลุม่ โรงกลัน่ และปิ โตรเคมีที่ต้องเผชิญกับผลขาดทุนสุทธิ จากการบันทึกขาดทุนจากสต๊ อกนํ ้ามัน
ตามราคานํ ้ามันดิบ ณ สิ ้นงวด 1Q63 ที่ปรับตัวลดลงจากสิ ้นงวด 4Q62 ราว 25-30 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล
รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่ากว่า 2.5 บาท/เหรี ยญฯ ทําให้ มีการบันทึกขาดทุนจาก Fx ในระดับสูง ขณะทีผ่ ล
การดําเนินงานปกติก็ยงั ยํ่าแย่จากทังค่
้ าการกลัน่ และ spread ปิ โตรเคมี ที่ตกตํ่า แต่ทงนี
ั ้ ้คาดผลการ
ดําเนินงานกลุม่ โรงกลัน่ และปิ โตรเคมีในงวด 1Q63 น่าจะเป็ นจุดตํ่าสุดของปี 2563 จากนี ้ไปน่าจะพลิก
กลับมาเป็ นกําไรได้ ในทิศทางขาขึ ้นสําหรับช่วงที่เหลือของปี
กลุ่มนํ้ามัน PTTEP มีทิศทางกําไรจากการดําเนินงานปกติจะทําระดับสูงสุดในงวด 1Q63 แม้ คาดจะลดลง
25.7%qoq ก็ตาม เนื่องจากราคานํ ้ามันเพิ่มปรับตัวลงในเดือน มี.ค. ดังนันจึ
้ งยังรับผลบวกจากราคานํ ้ามัน
ที่สงู ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ประกอบกับราคาขายก๊ าซฯจะมี lag-time จากราคานํ ้ามันราว 3-6 เดือน ดังนัน้
ราคาขายก๊ าซฯจะทยอยปรับตัวลงในช่วงที่เหลือของปี ซึง่ สัดส่วนการผลิตก๊ าซฯของ PTTEP อยู่สงู ถึง 70%
ดังนันจึ
้ งเป็ นแรงกดดันกําไรที่สําคัญ ขณะที่ในส่วนของ PTT นันถื
้ อเป็ น holding company ที่มีทงธุ
ั ้ รกิจ
นํ ้ามันและโรงกลัน่ ปิ โตรเคมี คาดทิศทางกําไรจะทําระดับตํ่าสุดในงวด 1Q63 แต่จากนันน่
้ าจะประคองตัว
ได้ ในช่วงที่เหลือของปี
กลุ่มธ.พ. ถือเป็ นครัง้ แรกกับการเริ่ มใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 โดยฝ่ ายวิจยั คาดงวด 1Q63 กําไร 5
ธนาคาร (BBL, KBANK, SCB, KKP และ TISCO) รวมกันอยู่ที่ 2.4 หมื่นล้ านบาท ลดลง 21% YoY แรง
กดดันจาก ธ.พ. ขนาดใหญ่ ที่ได้ รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยรวมกัน 4 ครัง้ ตังแต่
้ ช่วง 2H62
ประกอบมองค่าใช้ จ่ายสํารองฯ (ECL) ทัง้ ธ.พ. ขนาดใหญ่และ ธ.พ. ที่เน้ นสินเชื่อรถยนต์ มีแนวโน้ มสูงขึ ้น
จากการตังสํ
้ ารองตาม TFRS 9 ที่พิจารณาถึงความเสี่ยงของลูกหนี ้ในอนาคต (Looking Forward) ซึง่
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั ไม่ได้ ดสู ดใสนัก ภาพรวมหากกําไร 1Q63 เป็ นไปตามคาดจะคิดเป็ น
สัดส่วน 26% ของประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 ที่ 1.47 แสนล้ านบาท หดตัว 27% yoy
กลุ่มขนส่ งทางอากาศ ประเมินกําไร 1Q63 ของกลุม่ ขนส่งทางอากาศ จะลดลงอย่างมีนยั ฯ จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ผลกระทบหลักคาดว่าจะมาจากปริ มาณความต้ องการเดินทางทีล่ ดลง โดยเฉพาะช่วง
ดังกล่าวที่มีการระบาดโรค COVID-19 อย่างหนักในประเทศจีนและอิตาลี สะท้ อนจากจํานวนผู้ใช้ บริการ
เส้ นทางในประเทศและเส้ นทางต่างประเทศของ AOT ที่ลดลง 35.5%yoy และ 22.7% ซึง่ ประเมินกระทบ
ต่อกําไร AOT งวดบัญชี 2Q63 (เท่ากับไตรมาส 1 ปี ปฏิทิน) ลดลง 54% ขณะที่สายการบินคาดว่าจะพลิก
จากกําไรใน 1Q62 มาเป็ นขาดทุนทุกราย โดยหลักจากผลกระทบการปิ ดสนามบินทังเดื
้ อน เม.ย. 64
ประเมินรายได้ 2Q63 ทังอุ
้ ตสาหกรรม ลดลงไม่น้อยกว่า 35%-40% ขณะที่ด้านต้ นทุน แม้ ทกุ รายจะควบคุม
เข้ มงวด แต่ไม่น่าจะลดลงไม่ทนั ต่อรายได้ ทังนี
้ ้หากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายได้ ใน 2Q63 คาดว่าจะ
เห็นผลประกอบการกลุม่ ค่อยๆ ลดลง yoy ในอัตราช้ าลง และฟื น้ ตัวในปี 2564
กลุ่มวัสดุก่อสร้ าง ปกติช่วงไตรมาส 1 ถือเป็ นไฮซีซนั่ ของการขายวัสดุก่อสร้ าง แต่หลายปั จจัยลบที่เกิดขึ ้น
ในปี นี ้ทังการเบิ
้
กจ่ายงบประมาณที่ลา่ ช้ า การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ภัยแล้ ง รวมไปถึงปั ญหาการแพร่
ระบาดของไวรัส Covid-19 ทําให้ ผลประกอบการโดยรวมของกลุม่ ฯ น่าจะออกมาไม่สดใส โดย SCC คาด
กําไรหดตัวลงแรง 29%YoY อยูท่ ี่ 8,311 ล้ านบาท เพราะนอกจากธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างจะได้ รับ
ผลกระทบดังกล่าวแล้ ว ธุรกิจปิ โตรเคมียงั มี Spread ของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงด้ วย ส่วน SCCC คาดกําไร
ปรับตัวลง 21%YoY เหลือ 875 ล้ านบาท โดยหุ้นที่ได้ รับผลกระทบมากที่สดุ คือ TASCO จาก Demand การ
ใช้ ยางมะตอยทีล่ ดลงทังในและต่
้
างประเทศ และยังมี Stock loss มหาศาลจากการดิ่งลงอย่างรวดเร็วของ
ราคานํ ้ามันดิบและยางมะตอย ทําให้ งวด 1Q63 มีโอกาสพลิกเป็ นขาดทุน มีเพียง DCC ที่คาดจะเห็นกําไร
เติบโต 6%YoY อยู่ที่ 324 ล้ านบาท จากการขายสินค้ าพรี เมียมในกลุม่ กระเบื ้องแผ่นใหญ่ได้ มากขึ ้นและยัง
ได้ รับผลบวกจากต้ นทุนก๊ าซธรรมชาติที่ปรับตัวลงมามาก
เบื้องต้ นฝ่ ายวิจยั การทํา Earnning Preview ไป 26 บริษัท (สัดส่ วน 28% ของ Market Cap. ทั้งตลาด)
คาดกําไรสุทธิไตรมาส 1 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด คิดเป็ น 20% ของทั้งปี ถือเป็ นอุปสรรคต่ อ
ประมาณการกําไรสุทธิทั้งปี 2563 ที่ 7.8 แสนล้ านบาท รวมถึงเป็ นการเปิ ด Dowside ตลาด
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อย่ างไรก็ตามภาพรวมสถานการณ์ ไวรั ส COVID-19 ในไทยเห็นสัญญาณดีขนึ้ ต่ อเนื่อง พิจารณา
จาก ผู้ตดิ เชื้อรายใหม่ ต่อวันเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีช่ ะลอลง จึงทําให้ มีกระแสแนวคิดจากภาคเอกชน
และรั ฐบาลเรื่องการผ่ อนคลายมาตรการการควบคุมตาม พรก.ฉุกเฉิน โดยให้ นํ้าหนัก สัปดาห์
หน้ า วันที่ 21 เม.ย. จะเป็ นวันทีร่ ั ฐบาลพิจารณาต่ อหรื อไม่ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึง่ หากพิจารณา
อนุญาติให้ สถานประกอบการต่ างๆในประเทศกลับมาเปิ ดร้ านได้ ตามปกติบ้างในบางส่ วน อาทิ
ศูนย์ การค้ าและสถานบันเทิง เป็ นต้ น ประเมินว่ าจะเป็ นบวกต่ อตลาดหุ้นไทย แนะนําให้ นํ้าหนัก
กับหุ้นค้ าขายในประเทศเป็ นหลัก (Domestic Demand) ชอบ DCC และ DOHOME เป็ น Top picks
ของวันนี้

SET vs Sector Return 2019

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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