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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เป็นไปได้ที่จะเห็นการเกิด Technical Rebound ของ SET Index แต่ก็ยัง
ต้องใช้ความระมัดระวัง ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องการเกาะติดพฤติกรรม
การซื ้ อ ขายหลั ง กลั บ มาใช้ เ กณฑ์ Short Sell เดิ ม และมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจรอบใหม่ที่จะพิจารณาในสัปดาห์หน้า วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต
จำลอง โดยหุ้น Top Pick เลือก DCC, MTC และ WORK ตามเดิม

อาจเห็นการ Rebound แต่ก็อย่าประมาท ... เน้นหุ้นกลาง - เล็ก
การดีดตัวกลับขึนมาของดาวโจนส์ หลังจากรอดพ้นภาวะ Government Shutdown น่าจะ
ส่ า งผลทํา ให้ SET Index ที วานนี ปรับ ตัว ลดลงแรงเกิ ด การ Rebound กลับ ขึ นมาได้
อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าสังเกตุพฤติกรรมการซือขาย จากการทีกลับมาใช้เกณฑ์ Short Sell
เดิมเป็ นวันแรกว่า จะมีมลู ค่ามากน้อยเพียงใด สําหรับปั จจัยแวดล้อมวันนีความสนใจอยู่ที
การให้สัม ภาษณ์ข อง รองนายกฯ ฝ่ ายเศรษฐกิ จ ซึงมี ก ารกล่ า วถึ ง มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจหลายประการ โดยมีแนวทางเน้นไปทีการกระตุน้ กําลังซือของกลุม่ ทีมีรายได้ปาน
กลาง-สูง ซึงอาจจะมีบางส่วนทีกระตุน้ ให้เกิดแรงซือในสินค้าคงทน อย่างเช่น รถยนต์ เป็ น
ต้น กรณีดงั กล่าวน่าจะเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อ หุน้ ในกลุ่มทีเกียวข้องอย่างเช่น CRC,
CPN, CPALL รวมถึงหุน้ ในกลุ่มยานยนต์อย่าง SAT สําหรับแนวคิดเรืองการจัดตังกองทุน
พยุงหุน้ ในความเห็นของฝ่ ายวิจยั คาดว่าน่าจะเกิดขึนได้ยากภายใต้ภาวะตลาดและกลไก
การซือขายในปั จ จุบัน แต่ห ากจะมี แ นวทางอืน เช่ น นํา LTF กลับ เข้า มา ก็ น่ า จะสร้าง
Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุน้ ได้ กลยุทธ์การลงทุนวันนี ไม่มีการปรับพอร์ต โดยยังให้
นําหนักไปในหุน้ กลาง – เล็ก ทีมีจดุ เด่น เบือก DCC, MTC และ WORK เป็ น Top Pick
เปรียบเทียบมูลค่าซื้อขายสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติกับสถาบัน กับ SET Index
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั บล. เอเชียพลัส
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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หายตกใจจาก Debate น่าจะทำให้ตลาด Rebound ได้บ้าง
ตลาดหุน้ สหรัฐเมือวานนีพลิกกลับมาฟื น คือ ดัชนี Dow Jones เพิมขึน 1.2%, S&P 500
เพิมขึน 0.8% และ NASDAQ เพิมขึน . % รวมถึงราคานํามันดิบเพิมขึน % หลัง EIA
รายงานสต็อคนํามันดิบลดลง . ล้านบาร์เรล สวนทางตลาดคาดเพิมขึน 1.57 ล้าน
บาร์เรล ราคานํามันทีเพิมขึนชวยสร้าง Sentiment บวกต่อหุน้ นํามัน เช่น PTT
การเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์แต่ละชนิด

ทีมา: Bloomberg

หลักๆมีปัจจัยหนุนจาก
1. ความกั ง วลการหยุ ด ทํา การของรั ฐ บาลสหรั ฐ (Government Shutdown)
ลดลง: ภายหลังวุฒิสภามี มติเห็นชอบร่างงบประมาณชัวคราว ซึงจะช่วยให้
รัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณในจ่ายจนถึงวันที 11 ธ.ค. 2563 และขันตอนต่อไป
วุฒิสภาจะส่งเรืองให้ประธานาธิ บดีทรัมป์ ลงนามต่อไป อย่างไรก็ตามในส่วน
ของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จชุดใหม่ของรัฐบาลสหรัฐ วงเงิน 2.2 ล้านล้า น
เหรียญ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสภาผูแ้ ทนราษฎร
2. พั ฒ น าการ ความคื บ ห น้ า ข อ งวั ค ซี น Covid-19 จากการ ท ดลอ งบริ ษั ท
Moderna มีประสิทธิภาพดีในผูส้ งู อายุ อย่างไรก็ตามการผลิต Vaccine คาดว่า
จะไม่ทนั ก่อนการเลือกตังสหรัฐ พ.ย.
3. หายตกใจจาก Debate การโต้ว าที (Debate) ระหว่างประธานาธิบ ดีท รัม ป์
กับ นาย Jeo Biden : ประเด็นโต้วาทีสาํ คัญคือ .) การแต่งตังผูพ้ ิพากษาศาล
สูงสุดสหรัฐคนใหม่ .) การประท้วงด้วยความรุ นแรง และ 3.) การเปลียนแปลง
สภาพอากาศ (Climate Change) เป็ นต้น แต่ทว่าการโต้วาทีครังนี ทัง 2 ท่าน
เน้นการวิพากษ์วิจารณ์กนั เป็ นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ประเด็นนโยบายต่างๆยังดูไม่
ชัดเจนนัก โดยรวม Poll สํา รวจของ CNN ล่า สุด ภายหลัง การโต้ว าที เผยว่า
ประชาชน 65%เทคะแนนไปทีนาย Jeo Biden มากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ ที
29% ซึงนับว่าสอดคล้องกับผลสํารวจในหลายทีก่อนหน้าเชือว่า การเลือกตัง
สหรัฐ 3 พ.ย.
นาย Joe Biden มี โ อกาสชนะสูง แต่ยัง ต้อ งติ ดตามการ
Debate รอบถัดไป ในวันที , และ 22 ต.ค.
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สัปดาห์หน้ารอมาตรการกระตุ้นชุดใหม่ อาจมีช้อปช่วยชาติ
เศรษฐกิจไทย(GDP) ปี
ในทางพืนฐาน ASPS ประเมินโอกาส Downgrade ลดลง
ค่ า เฉลี ย Consensus ทรงตัว อยู่ ที - . %(ASPS คาด - . %) และเริ มเห็ น การปรับ
คาดการณ์ดีขึนจากเดิม อาทิ ธปท.,หอการค้า ฯลฯ อย่างไรก็ตามผลกระทบ Covid-19 ที
ยังมีและกระทบโดยตรงต่อภาคท่องเทียว และภาคการค้าระหว่างประเทศ ทําให้สาํ นัก
เศรษฐกิจมองตรงกัน คือ อย่างน้อย ปี เศรษฐกิจถึงจะกลับไปจุดเดิม ทําให้ยงั ต้องพึง
 มาตรการการเงิน ASPS คาดแนวโน้มอัตราดอกเบียไทยจะยังอยู่ในระดับตําที
. – . % ต่อเนืองไปอย่างน้อย - ปี หากพิจารณาจากเหตุการณ์ในอดีต
ช่วงวิกฤกติตม้ ยํากุง้ พบว่า ไทยคงดอกเบียตําถึง ไตรมาส หรือ ปี
 มาตรการกระตุน้ การคลัง ตังแต่กลางปี – ปั จจุบนั ภาครัฐได้ออกมาตรการการ
บริโภคออกมาโดยเน้นไปทีฐานราก – ระดับกลาง อาทิ โครงการคนละครึง, เพิม
เงินในบัตรสวัสดิ การอี ก
บาทเป็ น - บาท/คน (ดังรู ป) ซึงหลักๆ
แหล่งเงินมาจาก พ.ร.ก. ล้านล้านบาท
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาแล้ว & มาตรการที่เอกชนเสนอแต่รอรัฐกำลัง
พิจารณา
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจที ครม.อนุมต
ั แ
ิ ล ้ว ตังแต่ 12 ส.ค.- ปั จจุบัน
• ขยายเวลามาตรการเยี ยวยาเกษตรกร ถึ ง 15 ก.ย.63 คื อ จายเงิ นรอบเดียว 15,000 บาทย รวม 1.55 แสนคน เป นเงิ น 2.25
พันล านบาท วงเงิ น 1.9 หมื่ นล านบาท

การบริ โภค
และลดคาใชจาย
ครั วเรื อน

• ยกเว นค าผานทางมอเตอรเวย หมายเลข 7 และ 9 ชวงหยุ ดยาว 4-7 ก.ย
• ส งเสริมการจ างงานเด็ กจบใหม 2.6 แสนราย : 12 เดือน ตั้งแต ต.ค63 - ต.ค.64รั ฐจะชวยจายเงิ นสมทบให กับลู กจางเพื่อ
ชวยนายจางไม เกิ น 50%ของค าจาง

• คนละครึ่ ง 15 ล านคน รวมวงเงิ น 3 หมื่ นล านบาท ผ านแอปพลิ เคชั่น “เป าตัง” จับจายซื้อรายย อย ไม เกิ นคนละ 3,000 บาท และ
จํากั ดวงเงิ นตอวั นไม เกิ น 100-200 บาท
• เพิ่มวงเงิ น Topup ให แก ผูถือบั ตรสวั สดิการแห งรั ฐ อี ก 500 บาทเป น 700-800 บาท/คน วงเงิ น 2.1 หมื่ นล านบาท:

เกษตรกร
SMEs
สายการบิน
ทองเที่ยว

•ประกั นราคาสิ นค าเกษตร ป 63/64 (ยาง, มั นสําปะหลั ง)
• สิ นเชื่ อ Soft loan ชวยเหลื อ SMEs ในกลุ ม รายย อย , ภาคท องเที่ ยว และ Supply chain วงเงิ น 1.14 แสนล านบาท
•สิ นเชื่อ Soft loan ชวยเหลื อ สายการบิ น วงเงิ น 2.4 หมื่ นล านบาท

•ขยายสิ ทธิ์โครงการเราเที่ ยวด วยกั น : เพิ่มส วนลดค าที่ พัก 40% จํานวน 10 คื น/คน, ให เงิ นคื นค าตั๋วเครื่ องบิ น 2,000 บาท/
คน, เพิ่มคู ปองอาหการสู งสุ ด 900 บาท/วั น , ให ขาราชการ พนั กงงานลางานวั นธรรมดาเพิ่มไดอีก 2 วั น
•วั นหยุ ดยาว 2 ชวง 19-22 พ.ย.,10-13 ธ.ค.

**มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจทีเอกชนเสนอรัฐ แต่รอพิจารณาและยังไม่ได ้อนุมต
ั อ
ิ อกมา
•ช ้อปช่วยชาติ
การบริ โภค

ยานยนต
ตลาดทุน

•ใหส่้ วนลดคูปองถ ้านํา รถยนต์เก่าแลกรถยนต์ใหม่
•ต่ออายุ กองทุน SSFX และลดระยะเวลาการถอื ครองเหลือ 7
•เว ้นภาษีเงินปั นผลสํา หรั บผู ้ลงทุนเกิน 1 ปี
•ผลักดันกฎหมายกองทุนบํา เหน็จบํา นาญแห่งชาติภาคบังคับ
•สนับสนุนกองทุนใหม่ๆ และกระตุ ้นใหม้ กี ารลงทุนตังแต่เด็ก

ปี (เดิม 10 ปี )

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

สัปดาห์หน้า วันที ต.ค. อ้างอิงจาก กรุ งเทพธุรกิ จ รองนายกสุพัฒนพงษ์ เผย การ
ประชุม ศบศ. รัฐจะพิจารณามาตรการกระตุน้ การบริโภค มุ่งเน้นผูม้ ีกาํ ลังซือ อาทิ กลุ่มผูม้ ี
รายได้กลาง-บน แม้ว่า จะยัง ไม่ มีร ายละเอี ย ดชัด เจน แต่คาดว่า มาตรการทางภาษี ที
สนับสนุนการซือสินค้าคงทุน อาทิ รถยนต์ ฯลฯ หรือ มาตรการช้อปช่วยชาติ
หากพิจารณาในอดีต พบว่า มาตรการช็อ ปช่ว ยชาติ เงินสะพัดราว พันล้าน – หมืน
ล้านบาท พบว่า SET Index Outperform ได้ดี และให้ผลตอบแทนเฉลีย . % ส่วนกลุ่ม
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หุน้ ที Outperform ได้ดีกว่าตลาดในอดีต คือ กลุ่มท่องเทียว . %, ค้าปลีก . %, ขนส่ง
1.22% และอสังหาฯ . % เป็ นต้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบัน หุน้ ในกลุ่ม
ท่องเทียว โรงแรม ปั จจัยพืนฐานยังไม่สดใสจากผลกระทบ COvid-19 คําแนะนํากลุ่ม
คือ “Underweight” โดย ERW, CENTEL, MINT ราคาหุน้ ปรับขึนมาจนเกิน Fair value
ยัง คงคํา แนะนํา Switch โดยแนะนํา เก็ ง กํา ไรในหุ้นกลุ่มค้า ปลี ก โดยมุ่ง ไปทีกลุ่ม ที ไ ด้
กระแสช็อปช้อปช่วยชาติ อาทิ CRC, CPN, SPVI, CPALL
มาตรการช็อปช่วยชาติของรัฐบาลในอดีตทำให้เม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้น

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ในช่วงช็อปช่วยชาติ
Sector ที่ Outperform ตลาดในช่วงช็อปช่วยชาติในอดีต

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

MICRO ผู้นำตลาดเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง เข้าเทรดวันนี้
MICRO เป็ นผูใ้ ห้บริการสินเชือเช่าซือรถบรรทุกมือสองรายใหญ่อนั ดับ 3 ของไทย มีความ
ชํา นาญด้า นการค้า อะไหล่ ร ถยนต์แ ละรถบรรทุ ก กว่ า 47 ปี ทํา ให้ส ามารถประเมิ น
หลักประกันได้เป็ นอย่างดี ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการให้บริการสินเชือเช่าซือรถบรรทุกมือ
สอง บริษัทมียอดปล่อยสินเชือราว 1 พันล้านบาทต่อปี คิดเป็ นเพียง 5% ของส่วนแบ่ง
ตลาดเช่าซือรถบรรทุกมือสอง ทําให้มีศกั ยภาพในการเติบโตอีกมาก สอดคล้องกับการ
ระดมทุน IPO เพื อใช้ใ นการปล่ อ ยสิ น เชื อ ชํา ระเงิ น กู้ยื ม ขยายสาขาและลงทุน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ฝ่ ายวิจัย ASPS คาดการณ์กาํ ไรสุทธิ ปี 2563-64 จะเติบโต 35.4% yoy และ 31.7% yoy
จากรายได้ดอกเบียรับสุทธิปี 2563-64 จะเติบโต 26.1% yoy และ 26.8% yoy สอดคล้อง
กับสมมติฐานการเติบโตของสินเชือสุทธิปี 2563-64 ที 20.0% yoy และ 25.0% yoy จาก
แนวโน้มลูกหนีหันมาเช่าซือรถบรรทุกมือสองมากขึน แทนการซือรถบรรทุกมือหนึงในยาม
เศรษฐกิ จ ชะลอตัว นอกจากนี MICRO ยัง ได้ผ ลบวกจากต้น ทุ น ทางการเงิ น ที ลดลง
สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบียของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเมิ น FV ปี 2564 เท่ า กั บ 3.30 บาท อิ ง PBV 1.68 เท่ า ตามวิ ธี GGM ที ROE
เฉลียระยะยาวที 12.7% และการเติบโตเฉลียระยะยาวที 6% จากศักยภาพในการ
เติบโตสูง หลังเข้ าระดมทุน IPO แล้ ว มี Upside เข้ าลงทุน . % Dividend yields
2564F อยู่ที . % แนะนําซือ
คาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อปี 2563-65 ของ MICRO
ล ้านบาท
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ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

กองทุนพยุงหุ้น หวังได้ แต่เกิดยาก แนะหุ้นเล็ก
หากย้อนดูความสัมพันธ์ของแรงซือหุน้ ในอดีต พบว่า ต่างชาติเคยเป็ นผูผ้ ลักดันตลาดหุน้
ไทยเป็ นหลักตลาดหุน้ ไทย แต่ระยะหลังมานี แม้ต่างชาติขายหุน้ ไทยตังแต่ปี
จนถึง
ปั จจุบนั มาแล้วกว่า . แสนล้านบาท (ปรับตามมูลค่าตลาด) ส่งผลให้สดั ส่วนการถือ
ครองต่า งทังทางตรงและผ่ า น NVDR ลดลงจาก 35.66% ลงมาจนปั จ จุบัน เหลื อ เพี ย ง
25.69% ตําสุดเป็ นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามยังดีทีมีแรงซือจากนักลงทุนสถาบันฯ ตังแต่
ปี
จนถึงปั จจุบนั มาคอยพยุงตลาดหุน้ อย่างต่อเนืองกว่า . แสนล้านบาท โดย
แรงหนึงแรงซือทีสําคัญ คือ กองทุน LTF ทีมีเม็ดเงินเข้ามา . – . หมืนล้านบาท ต่อปี
เปรียบเทียบมูลค่าซื้อขายสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติกับสถาบัน กับ SET Index

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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สัดส่วนการถือครองของนักลงทุนต่างชาติ (ส่วน NVDR + ถือครองเอง)

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

กลับ มาวิ เ คราะห์เ ฉพาะปี นี พบว่ า การเคลื อนไหวของ SET Index มี ค วามสอดคล้อ ง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับแรงซือขายจากกองทุนมากขึน (Correlation เกือบ 0.6) แต่
ต้องอย่าลืมในไตรมาสที ของปี นี เป็ นปี แรกทีตลาดหุน้ ไทยจะขาดเม็ดเงินกองทุน LTF ที
คอยหนุนเหมือนทุกๆปี ซึงสัดส่วนในการซือมักกระจุกตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายกว่า %
หรือราว – หมืนล้านบาท ทําให้ตลาดขาดแรงขับในช่วงทีเหลือของปี
ยอดซื้อ LTF ในอดีตของนักลงทุนมักกระจุกตัวในไตรมาส 4

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

นอกจากนีเดือน ก.ย. ยังเป็ นเดือนทีสถาบันฯ ขายสุทธิหนุ้ ไทยมากทีสุดนับตังแต่ตน้ ปี
กว่า . หมืนล้านบาท ซึง Momentum ในการขายระยะสันยังมีอยู่ จากการปรับพอร์ต
เตรียมเงินมาซือหุน้ IPO ขนาดใหญ่ อย่าง SCGP ในช่วงต้นของเดือน ต.ค. รวมถึงตลาด
อาจมีความผันผวนมากขึนจากการปรับเกณฑ์ Short Sales
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มูลค่าซื้อขายหุ้นไทยรายเดือนของสถาบันและต่างชาติ
Month

สถาบัน ฯ

ต่างชาติ

Jan-20

-12,341,072,458.36

-17,302,449,142.22

Feb-20

-3,921,018,716.48

-19,648,822,541.77

Mar-20

42,335,497,212.01

-78,403,640,068.47

Apr-20

23,674,670,645.79

-46,975,859,800.75

May-20

17,838,009,194.46

-31,598,335,941.48

Jun-20

6,575,966,093.97

-22,716,729,737.23

Jul-20

-4,689,666,039.36

-10,177,706,915.23

Aug-20

11,574,413,072.65

-27,661,146,256.91

Sep-20(MTD)

-12, 874, 460, 916. 87

-23, 189, 301, 019. 60

YTD

68, 172, 338, 087. 81

-277, 673, 991, 423. 66

SET Return
Sep-20(MTD)

-5.60%

YTD

-21.67%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ดังนั นในยามทีต่างชาติยังขายสุทธิห้ ุนไทย และแรงขับเคลือนจากจากนั กลงทุน
สถาบันฯ อาจลดน้ อยลงอย่ างมีนัยฯ จากการขาดแรงหนุ นของกองทุน LTF กล
ยุ ทธ์ การลงทุนยั งคงแนะนํ าหุ้นกลางเล็ก ทีมีพืนฐานแข็งแกร่ ง และไม่ ถูก Short
Sales ในช่วงเดือน ก.ย. ดังตารางทางด้ านล่าง
รายชื่อหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่ไม่โดน Short Sale (ก.ย.)
Company
ASK
MCS
STGT
INSET
DCC
NOBLE
NWR
WORK
MICRO

Sector
FIN
STEEL
PERSON
TECH (MAI)
CONMAT
PROP
CONS
MEDIA
FIN

Last Price
(30/09/2020)
18.00
13.20
76.75
3.26
2.50
18.80
0.56
10.70
2.65

FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
25.00
17.70
100.00
4.18
3.10
22.70
0.65
12.00
3.30

38.9%
34.1%
30.3%
28.2%
24.0%
20.7%
16.1%
12.1%
24.5%

7.12
7.43
11.26
12.46
14.28
5.08
19.42
34.63
16.50

7.02
6.54
3.55
3.21
5.81
11.70
0.00
2.31
2.40

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั เอเชียพลัส รวบรวม

Top picks ในวันนีเลือก ใน หุ้น+ หุ้นใหม่ (Micro) คือ
DCC แนวโน้มกําไรไตรมาสที ยังเติบโตต่อเนือง (โดยยอดขายเดือน ก.ค. และเดือน ส.ค.
เติบโตจนครอบคลุมเป้าหมายทังไตรมาสแล้ว) ขณะทียังคาดหวัง Upside จาก Fair Value
ปี 64 ได้กว่า % และปั นผลเกิน % ต่อปี
WORK ช่วงทีเริมมีกระแส Fight 10 Season หลังจากนัน เดือน ราคาหุน้ ปรับตัว
ขึนได้รอ้ นแรงกว่า % ดังนันปั จจุบนั ที Downside เริมจํากัด บวกกับกระแส Fight 10
Season ได้รับ การตอบรับ เร่ ง ตัว ขึ นเรื อยๆ น่ า จะหนุ น ให้ร าคาหุ้น ปรับ ตั ว ขึ นได้ดี
เหมือนกับในอดีตทีผ่านมา
และอีกหนึงหุ้นเดิม คือ MTC (รายละเอียดอ่านได้ ในบทวิเคราะห์ Market Talk วาน
นี)
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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

