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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
Sentiment เชิงบวกในตลาดหุ้นต่างประเทศน่าจะหนุนให้ SET Index ถูกเก็ง
กำไรขึ้นไปต่อ แต่ยิ่งปรับขึ้นเท่าไรก็ยิ่งทิ่งห่างจากปัจจัยพื้นฐานมากเท่านั้น
การเข้าไปเก็งกำไรต้องเพิ่มความระมัดระวัง วันนี้แนะนำ ปรับพอร์ตโดยนำ
เงินที่พักไว้ใน DIF ออกมาเก็งกำไรใน AMATA 5% และ STEC 10% ทั้ง 2
บริษัทมีปัจจัยบวกในเรื่องมาตรการรัฐหนุน พร้อมเลือกทั้ง 2 เป็น Top Pick

SET Index หนีห่างพื้นฐานไปเรื่อยๆ ... เก็งกำไร นิคมฯ-รับเหมาฯ
Sentiment ตลาดหุ้น ต่างประเทศทีปรับขึนบนความคาดหวังเรืองการฟื นตัวเศรษฐกิ จ
น่าจะทําให้ SET Index มีแรงเก็งกําไรปรับขึนไปได้ต่อ แต่ยิงปรับขึนไปมากเท่าไร ก็ยิงเป็ น
การทิงห่างปั จจัยพืนฐานขึนไปเรือยๆ ซึงเท่ากับความเสียงในการลงทุนจะเพิมขึนตามไป
ด้วย ภายใต้สถานการณ์ดังกกล่าวนักลงทุนต้องเก็งกําไรด้วยความระมัดระวัง สําหรับ
ประเด็นทีฝ่ ายวิจัยนําเสนอวันนีเป็ นเรืองทิศทางของค่าเงินบาท ซึงแข็งค่าขึนมาอย่าง
รวดเร็วในช่วงนี แต่หากดูจากองค์ประกอบของเม็ดเงินทีไหลเข้า ไม่ว่าจะผ่านกลไกเรือง
การค้าระหว่างประเทศหรือ การลงทุนในตลาดการเงิน พบว่าในรอบนีมีไม่มากทําให้เชือว่า
การแข็งค่าของเงินบาทในรอบนีน่าจะจํากัด ไม่เหมือนกับรอบทีผ่านมาทีลงไปถึง บาท/
USD ซึงก็ไม่น่าจะทําให้มี Fund Flow ไหลเข้าสู่ตลาดหุน้ ไทยมากนัก ด้วย Valuation ที
แพง ทําให้การกําหนดกลยุทธ์ช่วงนี จะมีลกั ษณะของการเข้าไปเก็งกําไรเป็ นหลัก โดยวันนี
แนะนําให้ปรับพอร์ตโดยขาย DIF ซึงเป็ นแหล่งพักเงินสําหรับพอร์ตการลงทุนออก แล้วนํา
เงินเข้าลงทุนใน AMATA 5% และ STEC 10% โดยทัง บริษัทมีปัจจัยบวกหนุนในเรือง
ของ ภาษี ทีดินฯ และ การเตรีมลงนามในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามลําดับ
Flow จากตลาดหุน้ และตลาดตราสารหนี VS.ค่าเงิน บาท/ดอลลาร์
ตลาดหุ ้น
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ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย
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-4,112.11
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
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Trade war ร้อนแรง แต่ตลาดหุ้นโลกมองข้าม ให้น้ำหนัก ECB
Trade war สหรัฐ -จี น ร้อ นแรงขึ นต่ อ เนื องจากก่ อ นหน้า ที นํา เสนอ หลัง จากจี น ผ่ า น
กฎหมายความมันคงแห่งชาติในฮ่องกง และมีคาํ สังให้สงรั
ั ฐวิสาหกิจของจีน คือ Cofco
และ Sinograin ชะลอนําเข้าสินค้าเกษตร ฝั งสหรั ฐ นอกเหนือจากผลักดันกฏหมาย
เตรียมจะถอดบริษัทจีนทีจดทะเบียนในตลาดหุน้ สหรัฐ, ขึนบัญชีดาํ (Entity List) บริษัทจีน
จํานวน 33 บริษัท อาทิ JD.COM, BAIDU ล่าสุด ประกาศห้ามเครืองบินโดยสารของจีน
บินเข้าสหรัฐ โดยคําสังจะมีผลตังแต่วนั ที 16 มิ.ย.
เป็ นต้นไป
โดยรวม ASPS ยังให้นาหนั
ํ กผลกระทบจากความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศข้างต้น จะ
เป็ นปั จจัยเสียงสําคัญต่อเศรษฐกิจ และตลาดหุน้ โลกในอนาคตต่อไป แม้ตลาดหุน้ โลกจะ
ยังปรับขึนต่อจากสภาคล่องส่วนเกินในระบบ และความคาดหวังการ Reopen ประเทศ
ส่วนราคานํามันดิบยังทรงตัวในทิศทางขาขึนโดยมีปัจจัยหนุนจาก
 สํา นัก งานสารสนเทศด้า นการพลัง งานสหรัฐ (EIA) รายงานสต็ อ คนํามัน ดิ บ
ลดลง . ล้านบาร์เรล สวนทางกับทีตลาดคาดจะเพิมขึน 3.04 ล้านบาร์เรล
 ประเด็น ประชุม OPEC+ ล่าสุดมีสัญญาณ เลือนวันประชุม กลางเดือน มิ.ย.
2563 ภายหลังแหล่งข่าวจาก CNBC ระบุว่าซาอุดิอาระเบียและรัสเซียไม่เห็น
ด้วยกับการเลือนการประชุมมาช่วงปลายสัปดาห์นี (สวนทางกับรายงานก่อน
หน้าของ Bloomberg ทีระบุว่า การประชุม OPEC+ จะเลือนมาประชุมในวันนี)
เพราะมองว่าประเทศสมาชิกบางประเทศ ไม่ได้ทาํ ตามข้อตกลงการตัดลดกําลัง
การผลิตเดิมทีกําหนดว่า เดือน พ.ค.-มิ.ย. ลดการผลิต 9. ล้านบาร์เรล/วัน,
เดือน ก.ค. - สินปี
ลดการผลิต 7. ล้านบาร์เรล/วัน ไว้อย่างชัดเจนนัก
โดยรวม ระยะสันราคานํามันดิบทีเพิมขึนดีต่อหุน้ กลุ่มนํามัน เช่น PTTEP (FV@B100)
และ PTT (FV@B42) และในวัน นี ให้น าหนั
ํ ก การประชุม ธนาคารกลางยุโ รป (ECB)
ตลาดคาดในครังนี ECB จะประกาศวงเงินเข้าซือพันธบัตรเพิมเติมราว 5 แสนล้านยูโร
จากเดิมทีประกาศว่าจะเข้าซือจํานวน 7.5 แสนล้านยูโร เพือประคองเศรษฐกิ จยุโรปที
ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึงหากวงเงินที ECB ประกาศจริงสูง
กว่าทีตลาดคาดไว้ เชือว่าจะเป็ น Sentiment บวกต่อตลาดหุน้

คาดมีแ รงเก็ง กำไรไปตามทิศ ทางมาตรการฟื้น เศรษฐกิจ จับ ตา
รับเหมาฯ – อสังหาฯ - ท่องเที่ยว
วันอังคารทีผ่านมาทีประชุม ครม.เห็นชอบปรับลดอัตราจัดเก็บภาษี ทีดิน ตาม พรบ. ภาษี
ทีดินและสิงปลูกสร้างลง % สําหรับเฉพาะปี
พร้อมกําหนดเวลาชําระภาษี ภายใน
เดือน ส.ค.
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ASPS ประเมิน Sentiment เชิงบวกต่อกลุ่ม นิค ม โดยเฉพาะผูท้ ีถือครองทีดิน (Landlord)
ได้ประโยชน์จากอัตราภาษี ทีปรับลง และถื อโอกาสซือทีดินสะสม รองรับความต้องการ
ทีดินในอนาคต ดีตอ่ AMATA(FV@B35.7)
(+) กลุ่ม อสัง หาริม ทรัพ ย์ ได้ Sentiment เชิงบวกเช่นเดียวกัน แต่หากพิจารณาผลต่อ
กําไรของบริษัทจดทะเบียนอาจจะไม่ได้บวกมานัก เนืองจากเกิดขึนเฉพาะปี
เพียง
แค่ปีเดียว ขณะทีผลกระทบต่อภาคอสังหาฯ เพือขาย สามารถแบ่งเป็ น กลุม่ คือ
1. ผูป้ ระกอบการอสังหาฯ แม้จะได้รบั ประโยชน์ในส่วนของทีดินว่างเปล่าทียังไม่ได้
พัฒนา ซึงมีอตั ราจัดเก็บภาษี ทีดิน . % (และเพิมขึน . % ทุก ปี รวมกันไม่
เกิน %) คือทีดินเปล่าราคา ล้านบาท มีภาระภาษี ปีแรก , บาท หาก
ได้รบั ลดหย่อน % จะทําให้ภาษี ลดลงเหลือ
บาท เฉพาะในปี ภาษี
ขณะทีปี ที จะเสียในอัตราปกติที , บาท แต่ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการเกือบ
ทุกราย นอกจากไม่มีนโยบายถื อครองทีดินเปล่าจํานวนมาก ส่วนใหญ่ ไม่ถือ
ครองที ดิ น เป็ น เวลานาน รวมถึ ง บางรายก็ มี ก ารนํา ที ดิ น ที ไม่ ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์
ออกมาขาย เพือลดต้นทุนการถือครองและเพิมสภาพคล่องในมือ ทําให้ประเด็น
เรืองภาษี ทีดินจึงไม่มีผลต่อผูป้ ระกอบการอย่างมีนยั ฯ
2. กลุ่มผูซ้ ือ เนืองจากการจัดเก็บภาษี ทีดินสําหรับประเภททีอยู่อาศัยปกติอยู่ใน
ระดับตําอยู่แล้ว เช่น ในส่วนบ้านหลังแรก (กรณีเป็ นทังเจ้าของบ้านและทีดิน) จะ
ถูกเก็บเฉพาะบ้านทีมีราคาสูงเกิน ล้านบาทขึนไป เริมต้นในอัตรา . %
(เช่น บ้านราคา ล้านบาท เสียภาษี ทีดิน หมืนบาท) และ ในส่วนผูซ้ ือบ้าน
หลังที ต้องเสียภาษี ในทุกระดับราคา อัตราภาษี เริมต้น . % กล่าวคือ บ้าน/
คอนโดฯ ราคา ล้านบาท เสียภาษี
บาท ดังนันการลดจัดเก็บลง % จึง
ไม่ได้มีนยั ฯ ต่อผูซ้ ือเช่นกัน
โดยรวมคงแนะนําลงทุน “น้อยกว่าตลาดฯ” สําหรับกลุม่ ฯ โดยตัวเลือกการลงทุนทีน่าสนใจ
ได้แก่ LH (FV@B8.00) ปั นผลเฉลีย % และ AP (FV@B6.30) เด่นด้วย Backlog ระดับสูง
หนุนให้ผลประกอบการ Q63 เติบโต YoY / QoQ และต่อเนือง Q63
ขณะทีประชุม ครม.สัปดาห์หน้ า มิ.ย. รัฐบาลเตรียมออกมาตรการอัดฉีดเงินเพือ
กระตุ้ น ท่ อ งเที ยวในประเทศ คื อ อี ด ฉี ด เงิ น เพื อใช้จ่ า ยในโรงแรม เช่ น ห้อ งพั ก
ห้องอาหาร สปา และ ร้านขายสินค้าทีระลึก 2-3 พันบาท/คน วงเงินรวม 8 พัน ล้านบาท1.2 หมืนล้านบาท หรับประชาชนทัวไปทีมีอายุตงแต่
ั 18 ปี ขึนไป จํานวน 4 ล้านคน ผ่าน
การลงทะเบียนเพือรับสิทธิ โดยรวมคาดจะเกิดกระแสเก็งกําไรในหุน้ โรงแรม อาทิ ERW
,CENTEL, MINT แต่เนื องจากคํา แนะนํา หุ้นกลุ่ม Sell ทังกลุ่ม อย่ า งไรก็ ตามผู้ทีได้รับ
ประโยชน์มากสุด คือ ERW (SELL : FV@B2.0) เนืองจากมีสดั ส่วนรายได้จากโรงแรมใน
ประเทศราว % อีก % ต่างประเทศ
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การแข็งค่าเงินบาทรอบนี้ มีข้อจำกัดในแข็งค่าแตกต่างจากในอดีต
ประเด็น ทิศ ทางค่าเงิน บาท/ดอลลาร์ก ลับ มาแข็งค่ากลับมาอีกครัง หากนับตังแต่
เม.ย. คือ เงินบาทขึนไปทําจุดสูงสุด บาทและแกว่งตัวในทิศทางขาลง จนล่าสุด
ทดสอบเส้นค่าเฉลีย
วันอยู่ . บาท/ดอลลาร์ -ปั จจุบนั หรือแข็งค่ารวมราว . %
และแข็งค่าเป็ นลําดับ รองรูเปี ยะห์อินโดนีเซียทีแข็งค่าราว %(ดังรู ป )
ทังนีหากพิจารณาในอดีต คือ เงินบาทแข็งค่ารอบทีใกล้ทีสุด คือ กลาง ธ.ค.
- ธ.ค.
กล่าวคือ ธ.ค.
เงินบาทอยู่ที บาท และแข็งค่าต่อเนือง จนถึงสินปี ณ.
ธ.ค.
อยู่ที . บาท หรือแข็งค่าตลอดทังปี
ราว %
%การเปลี่ยนแปลงค่าเงินของแต่ละประเทศ

ทีมา: Bloomberg, ฝ่ ายวิจยั ASPS

ASPS ประเมิน ว่าในช่ว ง Q63-3Q ค่าเงิน บาทจะแข็ง ค่าแบบมีข ้อ จํากัด หรือ
ไม่แ ข็งค่าลงไปแรงเหมือ นปี
ทังนีมีเ หตุผ ลสนับ สนุน คือ
1. Fund Flow จากตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี แม้จะไหลออกคล้ายกันทัง
-ปั จจุบนั (ytd) ต่างชาติขายสุทธิตลาดหุน้ รวม
รอบ คือ (นับตังแต่ตน้ ปี
1.92 แสนล้านบาท และขายสุทธิตราสารหนีรวมกัน . แสนล้านบาท) เทียบ
กับตลอดปี
ต่างชาติขายตลาดหุน้ ไทย ราว . หมืนล้านบาท และขาย
ตราสารหนี . หมืนล้านบาท (ดังรู ป) แม้ระยะสัน mtd ต่างชาติจะกลับเข้า
มาซือ แต่ห ากมองไปในอนาคต valuation ตลาดหุ้น ไทยทีแพงเมื อเที ยบกับ
เพือนบาท ทําให้มีขอ้ จํากัดการไหลเข้า (Flow ออก ทําให้บาทอ่อนค่า)
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Flow จากตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ VS.ค่าเงินบาท/ดอลลาร์
ตลาดหุ ้น

ล ้านบาท

ตลาดตราสารหนี

60,000

บาท/
เหรียญ

ค่าเงินบาท (rhs )

เงินบาทแข็งค่า33.0
ปี 2563

เงิน บาทแข็งค่าปี 2562

40,000

32.5

20,000
32.0

0
‐20,000
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‐80,000

มิ. ย. 63

พ.ค. 63

มี. ค. 63
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ม.ค. 63

พ.ย. 62

ก.ย. 62

ต.ค. 62
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ก.ค. 62

พ.ค. 62

มี. ค. 62

เม.ย. 62

ก.พ. 62

ธ.ค. 61

30.0

ม.ค. 62

‐100,000

ทีมา: SET Smart, Thai BMA

ขณะทีต้น ตอทีทํา ให้เ งิน บาททีแข็ง ค่า มาจาก Flow ทีมาจากดุล บัญ ชีเ ดิน สะพั ด
หรือ กลไกการค้าระหว่างประเทศ หากพิจ ารณาหลัก ๆ คือ
 ดุลการค้า(สีนาเงิ
ํ นเข้ม) ตังแต่ตน้ ปี -ปั จจุบนั (Ytd) ไทยเกินดุลการค้านับตังแต่
ต้นปี . หมืนล้านเหรีญ เทียบกับทังปี
เกิ นดุลการค้ารวมกัน .
หมืนล้านเหรีญ หากมองช่วงทีเหลือของปี นี คือ คาดดุลการค้าจะชะลอการ
เกินดุล เนืองจาก ภาคส่งออกมีแนวโน้มส่งลดเศรษฐกิจโลกทีชะลอ และคาดว่า
การส่งออกทองคําและ อาวุธยุทโธปกรณ์ ซึงเป็ นปั จจัยทีทําให้เกินดุลการค้าใน
เดือนในงวด Q2563 จะค่อยๆลดลง
 ดุลบริการ(สีเขียว) : (Ytd) ขาดดุลบริการรวมกันราว . พันเหรียญฯ เทียบ
กับปี
เกินดุลบริการ . หมืนล้านเหรียญฯ เนืองจากภาคท่องเทียวของ
ไทยยังขยายตัว หากมองช่วงทีเหลือของปี เชือว่า นักท่องเทียวจะยังชะลอการ
เข้าไทยและอยุ่ในระดับตํามากจนถึงปลายปี ผลจาก COVID-19
ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการค้า, ดุลบริการ และดุลการชำระเงิน

ทีมา: ธปท.
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ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ : ASPS คาดกระทบภาคส่งออก คือ ผูส้ ่งออกไทยแข่งขับกับ
ประเทศในภูมิภาคลําบากขึน เพราะเมือเงินบาทแข็งค่า ราคาสินค้าส่งออกของไทย ใน
มุมมองต่างชาติ สินค้าเราจะดูแพงกว่า
ผลต่อ บริษั ท จดทะเบีย น : คาด Sentiment เชิงลบต่อส่งออก, ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และกลุม่ ส่งออกอาหาร

ตลาดหุ้นอยู่ในภาวะเก็งกำไร แนะหุ้นเด็นมีกระแส STEC, AMATA
วานนีตลาดหุน้ โลกปรับตัวเพิมขึนได้อย่างโดดเด่น (ตลาดหุน้ สหรัฐปรับตัวเพิมขึนเกิน %)
จากสภาพคล่องส่วนเกินทีล้นตลาดและนักลงทุนอยู่ในภาวะ Search For Yield มากขึน
เรือยๆ สะท้อนได้จาก Bond Yield 10 ปี สหรัฐ ทีปรับตัวขึนแรงกว่า bps. (mtd) ล่าสุด
อยู่ที . 5% ทิงห่าง Bond Yield 2 ปี กว่า bps. แสดงให้เห็นถึงการเก็งกําไรในตลาด
หุน้ ทีร้อนแรงขึน น่าจะสร้างความสุขให้กบั นักลงทุนได้เป็ นอย่างดี
เปรียบเทียบ Bond Yield 10ปีกับ 2 ปีของสหรัฐฯ

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

อย่างไรก็ตามหากกลับมาพิจารณาจาก Valuation ของตลาดหุน้ ทัวโลก พบว่า ซือขายกัน
ในระดับทีแพงมาก นําโดยตลาดหุน้ สหรัฐมีคา่ P/E สูงถึง . เท่า ขณะเดียวกันตลาดหุน้
ไทยเองมีคา่ P/E สูงถึง . เท่า สูงสุดในภูมิภาค
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PER20F-21F ของตลาดหุ้นทัว่ โลก

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ส่วนค่าเงินบาททีแข็งค่าขึน ฝ่ ายวิจยั ฯประเมินว่า น่าจะไม่ได้แข็งค่าแรงเหมือนตอนต้นปี
และอาจเป็ นการแข็งค่าชัวคราวเท่านัน (ตามทีกล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้า) ส่งผลถึง
ความต่อเนืองของ Fund Flow
สรุ ปคือ ยิงมี กระแสการเก็ งกําไรจากสภาพคล่องส่วนเกิ นเพิมขึนเท่าไหร่ จะทําให้เกิ ด
ช่ อ งว่ า ง (Gap) ที เกิ น กว่ า พื นฐานมากขึนเท่ า นัน ทังในตลาดหุ้น ต่ า งประเทศ และใน
ประเทศ ดังนันกลยุทธ์เน้นเก็ งกําไรตามแรงผลักดันของสภาพคล่องส่วนเกิ น โดยเน้น
เฉพาะหุน้ ทีมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน อย่าง STEC และ AMATA เป็ น Toppick
STEC(FV@18.50) วันที 2 มิ.ย. ทีผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
สนามบินอู่ตะเภา ซึง STEC ถือเป็ นหนึงในผู่รว่ มลงทุน โดยมีงานก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสาร
มูลค่า เฟสแรกประมาณ 2 หมื นล้า นบาท รวมถึ ง การเข้า สู่ช่ ว ง Peak ของงานก่ อสร้าง
รถไฟฟ้า 3 เส้นทางคือสายสีสม้ ชมพู เหลือง ตังแต่กลางปี 2562 ทําให้ STEC มีรายได้
ก่อสร้างเฉลียเดือนละ 3 พันล้านบาท ต่อเนืองไปอีกอย่างน้อย 2 ปี ส่งผลให้ STEC เป็ น
หนึงในหุน้ ทีมีพืนฐานดีทีสุดในบรรดาบริษัทรับเหมาใหญ่ดว้ ย Backlog ทีมีมากกว่า 7.4
หมืนล้านบาท ขณะทีราคาหุน้ ณ ปั จจุบนั มี Upside สูงเกือบ 20% ถือเป็ นหุน้ น่าเก็งกําไร
ในเวลาแบบนี
AMATA(FV@35.70) การปรับลดภาษี ทีดินและสิงปลูกสร้าง 90 % ในปี 2563 ถือว่าเป็ น
Sentiment บวกต่อหุน้ กลุ่มนิคมฯ โดยเฉพาะ AMATA ถือครองทีดินใน EEC สูงระดับ 1.1
หมืนไร่เยอะสุดในกลุ่มฯ (แบ่งเป็ นทีดินรอการพัฒนากว่า 9 พันไร่ ส่วนทีเหลือเป็ นทีดิน
พร้อมขาย) และการลดการจัดเก็บภาษี ทีดินดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการถือครองและพัฒนา
ทีดิน นอกจากนียังเป็ นโอกาสซือทีดินสะสม รองรับความต้องการทีดินในอนาคต จาก
ปั จจัยหนุนของ COVID-19 ผสานกับสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน กระตุน้ ให้ Supply Chain
ย้ายฐานการผลิ ต ออกจากจี น เข้า มาในประเทศทีปลอดภัย และไทยก็ ถือ เป็ น ประเทศ
เป้าหมายปลายทางเช่นกัน สะท้อนจากปั จจุบนั ควบคุม COVID-19 ได้ในระดับดี ขณะที
ช่วง 2H63 จะพลิกกลับมาเติบโตเด่นชัด HoH และยังมี Upside จากการขายเงินลงทุน
2.2 พันล้านบาท ทียังไม่ได้รวมในประมาณการ
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SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

