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10 กรกฎาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ให้ความสำคัญกับการปรับ ครม. ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในฐานะปัจจัยกำหนดทิศ
ทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ส่วนการกลับมา Lockdown ของหลาย
ประเทศ ก็เป็นปัจจัยสร้างแรงกดดัน วานนี้พอร์ต ได้ Stop Profit หุ้น AP รับ
กำไรกว่า 5% ให้นำเงินที่ได้ (ราว 10% ของพอร์ต) เข้าลงทุนใน SCCC ส่วน
หุ้น Top Pick วันนี้เลือก SCCC, SEAFCO และ STGT

การเมืองรอปรับเปลี่ยน ... เศรษฐกิจรอฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ ไทยที เข้า สู่ภ าวะถดถอย (Technical Recession) หลัง การ Lockdown เพื อ
ป้องกันการระบาดของ Covid-19 ในช่วงทีผ่านมา ทําให้รฐั บาลจําเป็ นต้องอัดฉีดเม็ดเงิน
ผ่านมาตรการต่างๆ เพือฟื นฟูเศรษฐกิจ และยังมีความจําเป็ นเร่งด่วนทีต้องดําเนินการ
ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางการเมืองในปั จจุบนั ส่งสัญญาณชัดเจนว่า
กําลังเข้าใกล้ช่วงเวลาของการปรับเปลียน ครม. เฉพาะอย่างยิงตําแหน่งทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ทําให้การปรับ ครม. ในรอบนีเป็ นทีน่าติดตามในฐานะทีเป็ น
ปั จจัยทีจะกําหนดทิศทางการเศรษฐกิจว่าจะสามารถฟื นตัวกลับขึนมาได้ชา้ หรือเร็ว ส่วน
ปั จจัยในต่างประเทศความสนใจหลักยังอยู่ทีเรืองของการระบาดของ Covid-19 ซึงจํานวน
ผูต้ ิดเชือใหม่ยงั เพิมขึนในอัตราทีสูงกว่า แสนราย/วัน ทําให้หลายประเทศต้องประกาศ
Lockdown รอบใหม่เพือควบคุม แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าวต้องแลกมาด้วย
ต้นทุนทางเศรษฐกิจทีสูง โดยภาพรวมวันนีคาดว่า SET Index น่าจะอยู่ในช่วงปรับฐาน
พอร์ตการลงทุนวานนีได้ทาํ การ Stop Profit รับกําไรกว่า %ใน AP ให้นาํ เงินทีได้เข้าลงทุน
ใน SCCC ส่วนหุน้ Top Pick วันนีเลือก SCCC, SEAFCO และ STGT
ความคืบหน้า โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
โครงการท ี ครม. อนุม ัติแล้ว
รวม

ล้านบาท

โครงการทย
ี ังไม่ได้อนุม ัติ

1,195,067 รวม

้
รถไฟฟ้ าสีสมตะวั
นตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุร ี
รถไฟฟ้ าสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราฎร์บูรณะ
้
รถไฟฟ้ าสีสมตะวั
นออก
รถไฟฟ้ าสีชมพู
รถไฟฟ้ าสีแดง บางซือ-รังสิต
มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุร ี
มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
ทางด่วน พระราม 3-ดาวคะนอง
โครงการอืนๆ

109,342
101,112
109,021
50,340
93,950
55,927
84,600
31,244
559,531

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

1,241.41
147.14
-1,710.24
321.69

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ล้านบาท
752,243

รถไฟฟ้ าสีแดง Missing Link
รถไฟฟ้ าสีแดงส่วนต่อขยาย
รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงของ
รถไฟทางคู่ บานไผ่
้
-นครพนม
มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอํา
มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ปาดังฯ
มอเตอร์เวย์ รังสิต-บางปะอิน
มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ ้านแผ ้ว
โครงการอืนๆ

1,365.81
3.35
72,680

44,144
24,241
85,345
67,965
79,006
57,022
29,400
32,642
332,478

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

752,243 , 39%
1,195,067 , 61%

โครงการทียังไม่ได ้อนุมัต ิ
โครงการที ครม. อนุมัตแ
ิ ล ้ว

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ทีมา: ASPS รวบรวมจนถึง ก.ค.
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

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

จับตามการกลับมา Lockdown รอบใหม่ ปัจจัยเสี่ยงต่อตลาดฯ
การแพร่ระบาด Covid-19 ยังเป็ นสิงทีตลาดหุน้ โลกกังวล เนืองจาก ล่าสุด จํานวนผูต้ ิด
เชือใหม่ทวโลก
ั
ล่าสุด ยังคงเพิมขึนราว 2.1 ราย สูงกว่าค่าเฉลีย 7 วันย้อนหลังทีวันละ
1.97 แสนราย (ประเทศผูต้ ิดเชือหลักๆ อาทิ สหรัฐ เพิม หมืนราย/วัน,)
สถานการณ์ Covid-19 ทีแนวโน้มผูต้ ิดเชือยังเพิมขึนอยู่ ส่วนนึงเกิ ดจากการทยอยเปิ ด
ธุรกิจ Reopen ของรัฐบาลทัวโลก ทําให้ ล่าสุดรัฐบาลของปรนะเทสทีผูต้ ิดเชือยังเพิม เริม
กลับมาทยอย Lockdown ครังที ฯลฯ เพือจํากัดการระบาด ดังทีฝ่ ายวิจยั นําเสนอเมือ
วาน ล่าสุดยังเห็น มีประเทศ อินเดีย , สหรัฐ(ชายหาด Miami ถูกสังปิ ดอีกครัง) และอุซ
เบกิสถาน ฯลฯ ดังตาราง
หลายประเทศทัว่ โลกที่กลับมา Lockdown ประเทศและบางเมืองอีกครั้ง

ทีมา: ASPS รวบรวมจนถึง ก.ค.

อย่ า งไรก็ ต าม Key สํา คั ญ ของประเด็ น Covid-19 คื อ การพั ฒ นาวั ค ซี น จะประสบ
ความสําเร็จ และมีความรวดเร็วเพียงใด ซึงมีทงหมด
ั
เฟส ล่าสุดเริมเห็นความคืบหน้า มี
หลายบริ ษั ท พัฒ นามาจนถึ ง เฟส รวม บริ ษั ท ขณะที เฟสสุด ท้า ย มี บริ ษั ท คื อ
CansinoBIO ของจีน ซึงมีการนํามาใช้ในกองทัพจีนเองในประเทศ อย่างไรก็ตามหากยึด
หลักสากล lส่วนใหญ่คาดว่าอย่างเร็วสุดในการผลิตและออกมาใช้ได้มาตรฐาน คือช่วง
ปลายปี
– กลางปี
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ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนรักษา COVID-19

ทีมา: New York Times ก.ค.

, ฝ่ ายวิจยั ASPS

การปรับ ครม. คงเกิดขึ้นอีกไม่นาน ... ระวังผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สัญญาณทีจะนําไปสู่การปรับ ครม. ปรากฎชัดเจนขึนตามลําดับ เริมจากการเปลียนแปลง
ภายในพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง รวมพลังประชาชาติไทย ซึงหัวหน้าพรรคทีดํารงตําแหน่ง
รมว.แรงงานฯ ลาออกจากการเป็ นสมาชิกพรรค และล่าสุด รัฐมนตรี ตําแหน่งของพรรค
พลังประชารัฐ ได้แก่ รมว.คลัง, พลังงาน และ อว.(การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม) ได้ลาออกจากการเป็ นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ สถานะดังกล่าวก็เท่ากับว่า
มีรฐั มนตรีว่าการถึง กระทรวงทีดํารงตําแหน่งอยู่โดยทีไม่ได้เป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
ใดๆ ส่งผลทําให้สมดุลเรืองโควต้ารัฐมนตรีตามสัดส่วนของ ส.ส. ในแต่ละพรรคการเมือง
เปลียนไป ซึงโดยธรรมชาติก็จะก่อให้เกิดแรงผลักดันเพือทําให้โควต้ารัฐมนตรี กลับสูภ่ าวะ
สมดุล ด้วยกลไกดังกล่าวจึงเชือว่าการปรับ ครม. น่าจะเกิดขึนในอีกไม่นานนนับจากนี
นอกจากนียังมีแรงผลักดันอีกส่วนหนึงในเรืองการเดินหน้ามาตรการฟื นฟูเศรษฐกิจ ซึง
ปั จจุบันถื อเป็ นเรืองทีมีความจําเป็ นเร่งด่วน และจําเป็ นทีต้องได้ทีมเศรษฐกิจทีมีความ
เข้ม แข็ ง เข้า มาเป็ น ผู้ขับ เคลื อน หากไม่ ด ํา เนิ น การหาบุ ค คลากรที เหมาะสมเข้า มา
ดําเนินการโดยเร็ว ก่อจะส่งผลทําให้แผนงานทีคังค้างอยู่ และการคิดหามาตรการใหม่ๆ ใน
การฟื นฟูเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดขึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงถือเป็ นความเสียงสําหรับ
เศรษฐกิจไทย รวมถึง Sentiment การลงทุนในตลาดหุน้ ด้วย สถานการณ์การเปลียนแปลง
ทางการเมืองในช่วงเวลานีจึงต้องจับตาใกล้ชิด
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การเมืองภาพการเปลี่ยนแปลงภายใน อาจมีผลต่อมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
จากการเปลียนแปลงทางการเมื อ ง ข้า งต้น ASPS ประเมิ น ว่า อาจมี ผลให้แ รงผลัก ดัน
นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการใช้จ่าย และการลงทุนภาครัฐลดลงได้ ภายหลังจากทัง
2 เป็ นปั จจัยขับเคลือนเศรษฐกิจทีสําคัญของไทยในช่วงทีเหลือของปี นี (แน้วโน้มทัง การ
ส่งออก, การท่องเทียว, การลงทุนเอกชน และการบริโภคเอกชน คาดชะลอตัวต่อ จาก
ผลกระทบจากไวรัส COVID-19
ทังนี คาดว่ามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐทีได้รบั ผลกระทบ หลักๆคือ โครงการทียังไม่
ผ่านการอนุมตั ิของ ครม. แบ่งเป็ น
 มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ผ่าน พ.ร.ก. ล้านล้าน: ยังมีงบประมาณทียัง
ไม่ได้อนุมตั ิอีกราว 6.18 แสนล้านบาท ( . % ของวงเงินรวม) ดังตาราง
o เยียวยาเศรษฐกิจ: มีงบประมาณทียังไม่ได้อนุมตั ิ 2.11 แสนล้านบาท
o ฟื นฟูเศรษฐกิจและสังคม: มีงบประมาณทียังไม่ได้อนุมัติ 3.62 แสน
ล้านบาท
o ด้านสาธารณสุข วงเงิน 4.5 หมืนล้านบาท: ยังไม่มีการอนุมตั ิ เนืองจาก
กันไว้ใช้ปอ้ งกันโรคและวัคซีน
ความคืบหน้าของงบประมาณ พ.ร.ก. กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน

ทีมา: ASPS รวบรวม, สินสุด 9 ก.ค.
หมายเหตุ งบประมาณด้านสาธารณสุข เน้นกระจายวัคซีน จึงยังไม่ได้อนุมตั ิ

 โคร งการ ลงทุ น โคร งสร้ า งพื นฐานของรั ฐ : ตามแผนการลงทุน โครงสร้า ง
พื นฐาน ปี 2563 มี โ ครงการลงทุน ที รัฐ ตังเป้ า ไว้จ ํา นวน . ล้า นล้า นบาท
แบ่ ง เป็ น โครงการที ครม. อนุมัติ แ ล้ว . ล้า นล้า นบาท เช่ น รถไฟฟ้ า สี ส ้ม
ตะวันตก 1.09 แสนล้านบาท, รถไฟฟ้าสายสีม่วง 1.01 แสนล้านบาท เป็ นต้น
ส่วนโครงการที ครม. ยังไม่ได้อนุมตั ิ มีอีกราว 7.52 แสนล้านบาท (ดังตาราง)
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ความคืบหน้า โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
โครงการท ี ครม. อนุม ัติแล้ว
รวม

ล้านบาท

โครงการทย
ี ังไม่ได้อนุม ัติ

1,195,067 รวม

รถไฟฟ้ าสีส ้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุร ี
รถไฟฟ้ าสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราฎร์บูรณะ
รถไฟฟ้ าสีส ้มตะวันออก
รถไฟฟ้ าสีชมพู
รถไฟฟ้ าสีแดง บางซือ-รังสิต
มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุร ี
มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
ทางด่วน พระราม 3-ดาวคะนอง
โครงการอืนๆ

109,342
101,112
109,021
50,340
93,950
55,927
84,600
31,244
559,531

752,243 , 39%
1,195,067 , 61%

ล้านบาท
752,243

รถไฟฟ้ าสีแดง Missing Link
รถไฟฟ้ าสีแดงส่วนต่อขยาย
รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงของ
รถไฟทางคู่ บ ้านไผ่-นครพนม
มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอํา
มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ปาดังฯ
มอเตอร์เวย์ รังสิต-บางปะอิน
มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ ้านแผ ้ว
โครงการอืนๆ

44,144
24,241
85,345
67,965
79,006
57,022
29,400
32,642
332,478

โครงการทียังไม่ได ้อนุมัต ิ
โครงการที ครม. อนุมัตแ
ิ ล ้ว

ทีมา: ASPS รวบรวม,

สัปดาห์หน้า ประชุม OPEC+ จะขยายตัดลดการผลิตต่อ? , ประกาศ
GDP 2Q63 จีน
ปั จจัยต่างประเทศสัปดาห์มี ประเด็น ทีจะมีนาหนั
ํ กต่อการลงทุนในตลาดหุน้ โลก หลักๆ
 การประชุ ม OPEC+ เริมจาก ก.ค. จะมีการประชุมเพือตรวจสอบ แต่ละ
ประเทศเดินหน้าตัดลดการผลิตตามข้อตกลงหรือ ไม่ และ ก.ค. กลุ่มประเทศ
OPEC+ จะตกลงร่วมกันว่าจะขยายการตัดลดการผลิต . ล้านบาร์เรล/วันต่อ
หรือไม่ จากปั จจุบนั ข้อตกลงจะสินสุด สิน เดือน ก.ค.
และ ส.ค.- ธ.ค. จะ
ตัดลงน้อยลงเหลือเพียง . ล้านบาร์เรล/วัน หากขยายการตัดลดเพิมเชือว่าจะ
สร้าง Sentiment เชิงบวกต่อราคานํามัน อย่างไรก็ตามคําแนะนํา การลงทุนหุน้
นํามัน พบว่า ราคาหุน้ ในกลุ่มฯช่วงทีผ่านมาได้มีการปรับตัวเพิมขึนสะท้อนการ
เพิมขึนของราคานํามันปั จจุบนั ไปแล้วจนเหลือ upside จาก FV ค่อนข้างจํากัด
ดังนันช่วงสันจึงแนะนําขายทํากําไรสําหรับ PTTEP (FV@ B100) หรือหากจะ
เข้าลงทุนแนะนํา PTT (FV@ B42) ให้เข้าซือเมือราคาอ่อนตัว
 การเริมทยอยประกาศ GDP Growth งวด Q63 ของประเทศสําคัญ (จีน
สิ ง คโปร์ แต่ ASPS ให้น ําหนัก คื อ จี น Consensus คาดจะพลิ ก กลับ มา
ขยายตัว . %yoyจาก งวด Q63 ที – . %yoy (IMF คาดทังปี
ขยายตัว
1%) ทังนี เนื องจากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาด Covid-19 จี น ดี กว่า ประเทศ
เพือนบ้าน และมีการเปิ ดเมืองตังแต่ เม.ย. แต่อย่างไรก็ตาม ASPS พิจารณาจาก
Ecnomics Indicators ของจีนในช่วง Q63 พบว่า เกือบทุกฟั นเฟื องยังไม่ฟืนตัว
อาทิ ยอดขายบ้า น Q63 หดตัว เฉลี ย %yoy , ยอดค้า ปลี ก หดตัว เฉลี ย
5%yoy , Freight traffic Volume หดตัวเฉลีย 6%yoy เชือว่ามีโอกาสสูงที GDP
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จีนอาจจะออกมาตํากว่าทีตลาดคาด ซึงหากผิดคาดอาจจะสร้างแรงกดดันต่อ
การลงทุ น ต่ อ ตลาดหุ้น โลก ใน ส่ ว น ข อ งไท ย สภาพัฒ น์จ ะรายงาน GDP
Growth 2Q63 วัน ที 17 ส.ค.
ASPS คาดจะติ ด ลบ %yoy และทังปี
คาดหดตัว . %)

แนะลงทุนหุ้น 3S ดาวเด่น SCCC STGT SEAFCO
ปั จจัยกดดันตลาดฯอย่าง COVID-19 ทีเริมกดดันตลาดหุน้ ทัวโลกอีกครัง หลังจากพบ
จํานวนผูต้ ิดเชือเพิมขึนในสหรัฐฯ จนทําให้บางรัฐฯต้องออกมาตรการ Lockdown บวกกับ
การเมืองไทยทีมีความไม่แน่นอนสูง หลังรัฐมนตรีเศรษฐกิจบางส่วน ประกาศยุติบทบาท
ทางการเมือง ทําให้โครงการทียังไม่ผ่านความเห็นชอบ ครม.มีโอกาสล่าช้าออกไป ส่งผล
ต่อเม็ดเงินกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงนี
ประเด็นกดดันดังกล่าว ทําให้ กลยุทธ์การลงทุนเน้ นลงทุนทังบริษัทจดทะเบียนที
ปรับตัวได้ ดีในยามทีเกิดวิกฤต COVID-19 รวมถึงธุรกิจทีสามารถพลิกวิกฤตเป็ น
โอกาสได้ แนะหุ้น S คือ SCCC STGT และ SEAFCO เป็ น Toppick น่ าจะเป็ นดาว
นําทางในยามทีปั จจัยรอบข้ างยังดูดมืดมน โดยมีรายละเอียดปั จจัยพืนฐาน ดังนี
STGT (FV @ 90.00) Demand ของถุงมือยางทีเติบโตมาก จากการระบาดของ COVID19 จนปั จ จุบัน STGT มี คาํ สังซือถุง มื อ ยางเต็ ม จนถึ ง งวด Q64 แล้ว คาดทํา ให้ STGT
สามารถปรับราคาขายขึนได้อีก ขณะทีต้นทุนขายยังทรงตัวในระดับตํา โดยคาดกําไรสุทธิ
ปี
- จะเพิมขึนถึง . % yoy และ 7.4% yoy ขณะที Valuation ยังคงน่าสนใจ
โดยค่า PER63F อยู่ที เท่า ตํากว่าค่าเฉลียอุตสาหกรรมที เท่า
SEAFCO (FV @ 8.20) โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ทีผ่านการอนุมตั ิจาก ครม. เรียบร้อย
แล้วอย่าง รถไฟฟ้าสายสีสม้ (ตะวันตก) และรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เตาปูน-ราษบูรณะ หนุน
งานเสาเข็มทีเป็ นงานลําดับต้นของการก่อสร้างเข้ามาก่อน บวกกับยังมี Backlog เดิมสูง
ถึง . พันล้านบาท รองรับรายได้ครอบคลุม ไตรมาส ขณะทีราคาหุน้ ในปั จจุบัน มี
Valuation ทีน่าสนใจ ทัง PER20F ทีระดับ เท่า และคาดหวัง Div Yield สูงถึง %ต่อปี
อีกทังมี Upside สูงเกิน %
SCCC (FV @ 176.00) ตัวเลขการใช้ปนู ซีเมนต์ในประเทศช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค ไม่ได้ลด
ตําลงอย่ า งที นัก ลงทุ น กั ง วล โดยเดื อ น เม.ย. การใช้ปูน ซี เ มนต์ใ นประเทศขยายตัว
16%YoY เนืองจากไม่มีวนั หยุดยาวสงกรานต์เหมือนปี ก่อนๆ รวมถึงเดือน พ.ค. การใช้ปนู
ทรงตัวโดยลดลงเพียง %YoY หนุนกําไร Q63 พลิกกลับมาเติบโต %YoY อยู่ที
ล้านบาท อีกทังราคาหุน้ ณ ปั จจุบนั มี Upside สูงเกือบ %
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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

