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23 กันยายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
คาดว่า SET Index มีโอกาสดีดตัวกลับได้เล็กน้อย หลังน้ำหนักแรงกดดัน
จากกลุ ่ ม ธนาคารลดลง และมี แ รงหนุ น บางส่ ว นจากมาตรการฟื ้ น ฟู
เศรษฐกิจของรัฐบาล ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามเป็นเรื่อง Covid-19 ใน
ฐานะที่เป็นปัจจัยจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วน
Top Pick เลือก DOHOME, NOBLE และ STGT ต่ออีกวัน

เลือก DOHOME, NOBLE และ STGT เป็น Top Pick อีกวัน
SET Index วานนีถูกกดดันจากกลุ่มธนาคาร บนกระแสลบเรืองการโอนเงินทีอาจขัดต่อ
กฎหมาย เชือว่ากระแสกดดันดังกล่าวน่าจะมีนาหนั
ํ กทีเบาลงในวันนี แต่อย่างไรก็ตามฝ่ าย
วิจยั ก็ยงั คงคําแนะนํา Underweight โดยมีความกังวลหลักในเรืองแนวโน้ม NPL ทีน่าจะ
เพิมขึนตามภาวะเศรษฐกิจทีถดถอย สําหรับประเด็นวันนีคงเป็ นเรืองที ครม. เห็นชอบ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจชุดใหม่ โดยเป็ นเรืองเพิมเงินให้กับผูถ้ ือบัตรสวัสดิการรัฐ การ
จ้างนักศึกษาจบใหม่ทาํ งาน และ การเพิมวันหยุดยาวในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค.
ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนได้ใน
ช่วงเวลาหนึง แต่ผลประโยชน์ทีได้ต่อบริษัทจดทะเบียนไม่น่าจะอยู่ในระดับทีมีนยั สําคัญ
ส่วนประเด็นเรือง Covid-19 ยังจะสร้างแรงกดดันต่อ หลังเกิดการกลับมาระบาดใหม่ใน
หลายประเทศโซนยุโรป และ เอเซีย จนรัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมซึงทําให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ถูกจํา กัดอี กรอบ สภาพแวดล้อมดังกล่าวทําให้เม็ดเงิ นเคลือนย้า ยเข้า สู่
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงิน USD อีกรอบ คาด SET Index วันนีมีโอกาสเกิด Rebound
เล็กน้อย กลยุทธ์วนั นีไม่มีปรับพอร์ต เลือก DOHOME, NOBLE และ STGT เป็ น Top Pick
ประเทศที่ดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดทีเ่ ข้มงวดอีกครั้งหนึ่ง

1,267.63
-7.53
42,536

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,417.14
811.64
-3,275.68
3,881.17
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636
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วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
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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COVID-19 กระตุ้นให้บางประเทศกลับมา Lockdown อีกครั้ง
การระบาดไวรัส COVID-19 กลับมาเป็ นประเด็นอีกครัง ภายหลังจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่
ในหลายประเทศเพิมขึน เช่น อังกฤษ พบผูต้ ิดเชือรายใหม่ 4,368 ราย สูงกว่าค่าเฉลีย 7
วันที , ราย, สเปนพบผูต้ ิดเชือกว่า 1 หมืนรายในกรุงมาดริด เมือสุดสัปดาห์ทีผ่านมา,
อินโดนีเซีย พบผูต้ ิดเชือรายใหม่ 4,168 ราย สูงกว่าค่าเฉลีย 7 ที 3706 ราย, เมียนมาร์ พบ
ผูต้ ิดเชือรายใหม่ 930 ราย สูงกว่าค่าเฉลีย 7 ที 468 ราย เป็ นต้น
สถานการณ์ดังกล่า วส่งผลให้หลายประเทศเริมดํา เนินมาตรการควบคุมการระบาดที
เข้มงวดอีกครังหนึง เช่น อังกฤษประกาศปิ ดร้านอาหารและสถานบันเทิงหลังเวลา 22.00,
ปิ ดสนามกี ฬา, ขอความร่วมมื อให้ประชาชนทํางานทีบ้าน เป็ นต้น ตังแต่วันที 22 ก.ย.
2563 เป็ นต้นไป, สเปนประกาศ Lockdown กรุ งมาดริด โดยปิ ดสถานทีสําคัญหลังเวลา
22.00 และห้ามรวมกลุ่มในสถานทีสาธารณะไม่เกิน 6 คน ตังแต่วนั ที 22 ก.ย. 2563 เป็ น
ต้นไป, เมียนมาร์ Lockdown เมืองสิตตะเว (เมืองเอกของรัฐยะไข่) โดยประกาศ Curfew
ตังแต่ วัน ที 20 ส.ค. 2563 และ Lockdown นครย่ า งกุ้ง ตังแต่ วัน ที 21 ก.ย. 2563 (ดัง
ตาราง)
ประเทศที่ดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดทีเ่ ข้มงวดอีกครั้งหนึ่ง

ทีมา: ASPS รวบรวม

ทังนี มาตรการต่ า งๆข้า งต้น เป็ น การจํา กัด กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ บางส่ ว น จึ ง เชื อว่ า
ผลกระทบของมาตรการควบคุมการระบาดในครังนีจะน่าส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมน้อย
กว่าครังก่อน
แต่ ยัง อาจสร้า งความกัง วลให้ Fund Flow มี แ นวโน้ม ไหลเข้า ไปในสิ น ทรัพ ย์ป ลอดภัย
(Safe haven) ได้ต่อ อี ก ระยะหนึง สัง เกตได้จ ากราคาสิ น ทรัพ ย์ปลอดภัยยัง มี แ นวโน้ม
เพิมขึน เช่น Dollar Index แข็งค่าต่อ . % สะท้อนความต้องการถือเงินสดทีเพิมขึน และ
กดดันราคาทองคําลดลง 0.6%
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ครม. ผ่านมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แจกเงิน + เพิ่มวันหยุดยาว
ทีประชุม ครม. เมือวานนีได้พิจารณาอนุมตั ิมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจบางมาตรการ อาทิ,
วันหยุดยาว 2 ช่วง 19-22 พ.ย.,10-13 ธ.ค. มาตรการจ้างเด็กจบใหม่ . แสนราย รัฐร่วม
จ่ายค่าจ้าง % วงเงิน . หมืนล้านบาท ระยะเวลา ปี ต.ค. -ต.ค. แต่มาตรการ
สําคัญ อาทิ คนละครึง (รัฐจะร่วมจ่ายค่าสินค้า(Co-payment) ให้กบั ประชาชน 50% ผ่าน
แอปพลิเคชันเป๋ าตังค์ ไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน) ไม่รวมร้านค้าทีจดทะเบียนนิติบคุ คล, ร้าน
สะดวกซือ - และ มาตรการเพิมวงเงินในบัตรสวัสดิการ บาท วงเงินรวม . หมืน
ล้าน ครม.รับหลักการเบืองต้นก่อน และจะนํามาพิจารณาใหม่วนั อังคารหน้า ก.ย. ซึง
ASPS คาดว่าน่าจะผ่านออกมาได้ มาตรการ “คนละครึง” ผูป้ ระกอบการรายใหญ่และ
ร้า นสะดวกซื อจะไม่ ไ ด้ป ระโยชน์ท างตรง แต่ ค าดว่ า จะได้ป ระโยชน์ท างอ้อ ม จะได้
ประโยชน์โดยตรงจากวงเงินจากมาตรการบัตรสวัสดิการของรัฐแทนมากว่า โดยรวมยัง
เป็ นบวกต่อ CPALL (FV@B75.5)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วง 2H63
รายละเอียดมาตรการกระตุ นเศรษฐกิ จตั้ งแต 12 ส.ค.- ป จจุบัน
SMEs
เกษตรกร
ทองเที่ยว

• สิ น เชื่ อ Soft loan ชวยเหลื อ SMEs ในกลุ ม รายย อย , ภาคท องเที่ ยว และ Supply chain วงเงิ น 1.14 แสนล านบาท
•ประกั น ราคาสิ น ค า เกษตร ป 63/64 (ยาง, มั นสํ าปะหลั ง)
•ขยายสิ ท ธิ์ โ ครงการเราเที่ ย วด ว ยกั น : เพิ่มส วนลดคาที่ พัก 40% จํานวน 10 คืน/คน, ให เงิ นคืนคาตั๋วเครื่องบิ น 2,000 บาท/คน,
เพิ่มคูปองอาหการสู งสุ ด 900 บาท/วัน , ให ขาราชการ พนั กงงานลางานวันธรรมดาเพิ่มไดอีก 2 วัน
•วั น หยุ ดยาว 2 ช ว ง 19-22 พ.ย.,10-13 ธ.ค.

สายการบิน

•สิ นเชื่ อ Soft loan ชวยเหลื อ สายการบิ น วงเงิ น 2.4 หมื่ นล านบาท

• ขยายเวลามาตรการเยี ย วยาเกษตรกร ถึ ง 15 ก.ย.63 คือ จายเงิ นรอบเดียว 15,000 บาทย รวม 1.55 แสนคน เป นเงิ น 2.25
พันล านบาท วงเงิ น 1.9 หมื่ นล านบาท

การบริโภค
และลดคาใช จาย
ครัวเรือน

ลงทุน
ภาษี
Covid-19
การเมือง

• ยกเว น ค า ผ า นทางมอเตอร เ วย หมายเลข 7 และ 9 ชวงหยุ ดยาว 4-7 ก.ย
• ส ง เสริ ม การจ า งงานเด็ ก จบใหม 2.6 แสนราย : 12 เดือน ตั้งแต ต.ค63 - ต.ค.64รัฐจะชวยจายเงิ นสมทบให กับลู กจางเพื่อ
ชวยนายจางไม เกิ น 50%ของคาจาง

• คนละครึ่ ง 15 ล านคน รวมวงเงิ น 3 หมื่ น ล านบาท ผ านแอปพลิ เคชั่น “เป าตัง” จับจายซื้อรายย อย ไม เกิ นคนละ 3,000 บาท และ
จํากั ดวงเงิ นตอวันไม เกิ น 100-200 บาท
• เพิ่ ม วงเงิ น Topupให แก ผู ถื อบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห งรั ฐ อี ก 500 บาทเป น 700-800 บาท/คน วงเงิ น 2.1 หมื่ นล านบาท:
• อนุ มัติงบกลาง 2,771ล านบาท ปรับปรุงความปลอดภัยถนน
• คง VAT ไวที่ 7% ตอไปอี ก 1 ป ถึ ง 30 ก.ย.
• อนุ มัติเงิ นกู สนั บสนุ นผลิ ตวัคซีน Covid-19 กั บ จุฬา , ม.Oxford 1 พันล านบาท
• ขยาย พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ นฯ อี ก 1 เดือน สิ้ นสุ ด ก.ย.63

ทีมา: ASPS รวบรวม

เช้านี้ ติดตามส่งออก ช่วงบ่ายรอประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ย
วันนีประเด็นที ASPS ให้นาหนั
ํ ก มี ประเด็นคือ


. น.รายงานยอดส่งออก &นําเข้าของไทย เดือน ส.ค. Consensus คาด
ส่งออกจะหดตัวราว - . %yoy ส่วนนําเข้าหดตัว – . %yoy ASPS คาด
ส่งออกเดือนนีมีโอกาสติดลบ Double Digit โดยพิจารณาจากยอดนําเข้าของ
ประเทศคู่คา้ สําคัญของไทย (สัดส่วนเกือบ % ของการส่งออกรวมของไทย)
เดือน ส.ค.
หดตัวเฉลีย - . %yoy (ดังรูป)
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การนำเข้าของประเทศคูค่ ้าสำคัญของไทย

ทีมา: Bloomberg

 บ่าย . น. การประชุมกนง.รอบสุดท้ายของผูว้ ่า วิระไท ซึงจะครบวาระ
ก.ย. หลังจากนันนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ จะเข้ารับตําแหน่ง ต.ค.)
โดยในรอบนี ASPS คาดจะยัง คงอั ต ราดอกเบี ยนโยบายที . % ตามเดิ ม
สอดคล้อ งกับ Bond Yield ปี ข องไทยที ปั จ จุบัน อยู่ที . % ใกล้เ คี ย งกับ
ดอกเบียบ่งชีได้ว่าตลาดยังไม่ได้มองว่าดอกเบียจะลงในรอบนี (สถิติในอดีต
พบว่า Bond Yield ปี จะเป็ น Leading indicator นโยบาย คือ ตังแต่ตน้ ปี
Bond Yield ปี ปรับลงนําไปก่อน (กังวลทิศทางเศรษฐกิจ ฯลฯ) และดอกเบีย
นโยบายมีการปรับลงตาม (ดังรูป)
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ Bond Yield 1 ปีของไทย

ทีมา: Bloomberg

อย่างไรก็ตามในช่วงทีเหลือของปี นีการประชุม กนง. เหลืออีก ครัง คือ พ.ย. และ
ธ.ค.) ASPS ยัง คงคาด กนง.จะมี โ อกาสลดอัต ราดอกเบี ยได้อี ก ครัง ราว . %
ติด
เนืองจาก .) เศรษฐกิจไทยแม้จะเห็นสัญญาณทีดีหลังเห็นการปรับเพิม GDP ปี
ลบน้อยลง แต่ทังปี คาดยังติดลบหนัก % และเผชิญความเสียงชะลอตัว จาก ภาค
ท่องเทียวสัดส่วนราว %ของ GDP ชะลอตัว เนืองจากนักท่องทียวต่างชาติยงั ไม่กลับมา
เร็ว , แนวโน้มผูว้ า่ งงานทีเพิมขึน ทังภาคท่องเทียว โรงแรมและ อืนๆ, ปั ญหาการเมืองทียัง
ยืดเยือ กระทบต่อความเชือมันการลงทุน ฯลฯ
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SIZZLER USA ยื่นล้มละลาย แต่ไม่กระทบ MINT
วานนีราคาหุน้ ปรับตัวลง % (เทียบกับ CENTEL และ ERW ทีปรับตัวลง % และ . %
จากวัน ก่ อ นหน้า ) มากกว่า SET index ทีปรับ ตัวลง . % จากกระแสข่ า ว SIZZLER
USA ยืนล้มละลาย ผลจากวิกฤติ COVID-19 โดยทางบริษัทฯ ชีแจงว่า “การยืนล้ทละลาย
ของ SIZZLER USA” ไม่มีผลกระทบกับ MINT เนืองจาก SIZZLER ในประเทศไทย ขอ
สิทธิดาํ เนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ SIZZLER จาก SIZZLER Australia (Collins Foods) ซึง
การบริหารงานแยกกับ SIZZLER USA โดยสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารปั จจุบนั
ราคาปั จจุ บั น เที ย บ FV ปี
ที บาท Upside จํ า กั ด ขณะที แนวโน้ ม
อุตสาหกรรมการท่องเทียวในไทยและยุโรปต้ องใช้ เวลาฟื นตัวในการกลับไปสู่จุด
เดียวกับก่อนเกิด COVID-19 ทังจากกําลังซือทีชะลอตัวและสถานการณ์การระบาด
COVID-19 ทัวโลก จํานวนผู้ติดเชือยังเพิมขึน จึงไม่แนะนํา “ ซือ”

ออมสินพร้อมรุกธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล…Sentiment ลบต่อกลุม่
สินเชื่อบุคคล
ธนาคารออมสินพร้อมรุกตลาดสินเชือส่วนบุคคลทีมีมลู ค่าสินเชือสูงถึง
แสนล้านบาท
โดยจะปล่อยสินเชือบุคคลให้ตากว่
ํ าตลาด ซึงในเบืองต้นมีเป้าหมายจะปล่อยสินเชือจํานํา
ทะเบียนทีอัตราดอกเบีย % ตํากว่าเพดานอัตราดอกเบียสินเชือจํานําทะเบียนที %
(และตํากว่าตลาดทีปั จจุบนั คิดอยู่ทีราว - %) โดยธนาคารออมสินเตรียมหาบริษัทที
ประกอบสินเชือบุคคลอยู่แล้วมาร่วมทุนหรือเข้าซือกิจการบริษัททีประกอบธุรกิจสินเชือ
บุคคลอยู่แล้ว โดยล่าสุดได้ยืนเชิญ บริษัททีประกอบสินเชือบุคคลมาร่วมทุน คาดจะเริม
ปล่อยสินเชือได้ในช่วงต้นปี
โดยฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าข่าวดังกล่าวถือเป็ น sentiment เชิงลบต่อผูป้ ระกอบการสินเชือ
บุคคล ทังจํานําทะเบียน สินเชือบุคคลและบัตรเครดิต ได้แก่ MTC SAWAD AEONTS และ
KTC ทีจะมีคแู่ ข่งรายใหม่เข้ามาในตลาด แต่ฝ่ายวิจยั ประเมินว่าลูกค้าทีจะสามารถกูเ้ งิน
กับธนาคารออมสินได้เป็ นคนละกลุม่ กับลูกค้าของกลุม่ Non-bank เพราะต้องมีเครดิตทีดี
และต้องผ่านการคัดกรองทีเข้มงวดกว่าการกูจ้ ากกลุม่ Non-bank มาก อีกทัง ยังต้อง
ติดตามว่าธนาคารออมสินตังเป้าจะปล่อยเงินกูใ้ นวงเงินรวมเท่าไร
นอกจากนี
ผูป้ ระกอบการจํานําทะเบียนรายใหญ่ของไทย ทัง MTC และ SAWAD ต่างก็มีจาํ นวนสาขา
มากกว่า พันสาขา ทําให้การให้บริการทีดีกว่าและเร็วกว่าธนาคารออมสินทีมีสาขาราว
พันสาขามาก ทังนี นสพ. ทันหุน้ ได้รายงานว่า MTC ซึงเป็ น ใน บริษัททีได้รบั เชิญให้
ร่วมทุนกับธนาคารออมสิน ได้ปฏิเสธทีจะร่วมทุนกับธนาคารออมสินแล้ว ฝ่ ายวิจัยยังชืน
ชอบ MTC (FV@B57) และ SAWAD (FV@B54) ทีแนวโน้ มกําไรสุทธิงวด H63 จะ
เติบโตจากงวด H63 หลังคลาย lock down หนุนความต้ องการใช้ สินเชือสูงขึน
เพราะเป็ นช่วงเปิ ดเทอมและฤดูกาลเพาะปลูก
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แนะ 3 หุ้นเด่น…เดินหน้าต่อ NOBLE, STGT, DOHOME
ในช่ ว ง วัน ทํา การทีผ่ า นมา ตลาดหุ้น ไทยยังลดลง จุด หรือ . % จนทํา ให้ SET
Index อยู่ระดับตําสุดในรอบเกือบ เดือน โดยถูกกดดันจากหลายปั จจัย ทังเงินทีไหลออก
จากสิ น ทรัพ ย์เสียงเข้า สิ นทรัพย์ปลอดภัย ตามความกังวลผู้ติดเชื อ COVID-19 รอบ
นําไปสูก่ ารทยอย Lockdown ในหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ สเปน เป็ นต้น นอกจากนียังมี
การปรับเกณฑ์ Shorts Sell และ Ceiling & Floor จากทางตลาดฯ เป็ นตัวเขย่าให้ SET
Index มีโอกาสผันผวนมากขึนต่อจากนี
ดังนันกลยุทธ์การลงทุนแนะนําหุ้นโดยแบ่งระยะการลงทุนออกเป็ น ระยะ คือ
ระยะแรกยังแนะนํา Selective Buy โดยอยู่กับ หุ้น Toppicks เดิม ทีวานนีปรับตัว
เพิมขึนสวนตลาด และยั งมี Momentum เดินหน้ าต่ อ เริมจาก NOBLE +6.43% ซึง
Valuation ปั จจุบนั ให้ Dividend Yield - % ต่อปี , DOHOME +1.54% เป็ นหุน้ ทีกําไร
เติบโตเหนือกลุ่มฯ และ STGT +1.54% ได้ประโยชน์จากความต้องการถุงมือยางในช่วง
Covid-19
Return หุ้น Toppicks บวกสวนตลาดและยังแนะนำต่อเนื่องในวันนี้

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ระยะถัดไป แนะสะสมหุ้นทีฝ่ ายวิจัยฯ คัดกรองว่า สามารถผ่านบททดสอบ COVIDได้ เป็ นอย่างดี บวกกับมีแนวโน้ มเติบโตต่ออีก ดังนี
หุ้นเด่นครึ่ง ASPS กำไรครึ่งปีหลัง-ปีหน้าโดดเด่น
Company
STA
MTC
SAWAD
ASK
CPF
CHG
BCH
JMART
STGT
MCS
INSET

Sector Mkt. cap.

Last Price
1H20 2H20F
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
EPS Growth 20F EPS Growth 2 Year
(22/09/2020)
%yoy %hoh

AGRI

41.09

26.75

40.00

50%

5.96

5.61

FIN

111.83

52.75

57.00

8%

21.74

0.69

23.6%

5.4%

21.4%

41.8%

FIN

67.28

49.00

54.00

10%

15.54

2.57

17.4%

14.8%

12.1%

34.7%

FIN

6.40

18.20

25.00

37%

7.20

6.94

6.8%

6.4%

2.3%

FOOD

251.88

29.25

41.00

40%

9.85

3.08

44.8%

10.6%

32.8%

39.0%

HELTH

26.84

2.44

2.72

11%

36.16

1.94

13.0%

17.5%

5.2%

21.0%

HELTH

18.70

28.68

36.1%

11.9%

13.5%

1.76

9.3%

13.24

14.60

15.46

6%

17.70

4.24

4.0%

81.7%

40.0%

49.1%

70.00

100.00

43%

10.27

3.90

n.a.

334.2%

963.9%

1337.1%

STEEL

6.20

12.40

17.70

43%

6.98

6.96

135.4%

1.3%

46.1%

52.6%

1.83

3.26

4.18

28%

12.46

3.21

n.a.

92.2%

SET Index

-59.3%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั เอเชียพลัส รวบรวม, Bloomberg

28%

turnaround

100.01

TECH (MAI)

14.60

turnaround

PERSON

ICT

36.41

turnaround 153.8%

22.8%

22.0%

22.8%

-35.8%

-17.9%
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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

