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5 ตุลาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
Covid-19 ยังสร้างแรงกดดันต่อตลาดฯ ต่อเนื่อง เฉพาะอย่างยิ่งหลังผู้นำ
สหรัฐฯ ติดเชื้อ ส่วนในประเทศน่าจะได้ตัว รมว.คลัง พร้อมๆ กับการมีผล
บังคับใช้ พรบ.งบประมาณฯ ปี 2564 คาด SET Index ผันผวนโดยมี 1250
จุด เป็นแนวต้าน พอร์ตจำลองให้นำเงิน 5% จาก DIF ไปลงทุนใน NER ส่วน
หุ้น Top Pick เลือก INSET, MTC และ NER

กระแส Covid-19 ยังแรง เพิ่ม NER เข้าพอร์ต ยังชอบ INSET, MTC
หลังการประกาศว่า ปธน. สหรัฐฯ ถูกตรวจพบว่าติดเชือ Covid-19 คําถามทีเกิดขึนกับ
หลายฝ่ ายคงเป็ นเรืองผลกระทบทีจะเกิดขึนกับการเลือกตัง ปธน.สหรัฐฯ ว่าจะทําให้ตอ้ งมี
การเปลี ย่น แปลงกํา หนดการหรือ ไม่ ซึงในความเห็ น ของฝ่ ายวิ จัยเชื อว่า เป็ น เรีองยาก
เนืองจากเป็ นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หากจะต้องมีการเปลียนแปลงก็ตอ้ งดําเนินการ
ผ่านกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากสถานการณ์แวดล้อมเป็ นไปตามคาด ความ
ได้เปรียบของ Joe Biden ก็น่าจะมีมากกว่า สําหรับปั จจัยในประเทศเชือว่าในสัปดาห์นี
ก็
น่าจะเห็นตัวบุคคลทีจะเข้ามารับตําแหน่ง รมว.คลัง ขณะทีงบประมาณรายจ่ายปี
น่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ภาวะดังกล่าวน่าจะทําให้รฐั บาลมีความพร้อม
มากขึนสําหรับการทีจะออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจได้ต่อเนือง โดยประเมินว่าเป้หมาย
หลักในการกระตุน้ ยังเป็ นเรืองของการบริโภคภาคครัวเรือน โดยอาจเป็ นการปรับ ปรุ ง
โครงการ ชิมช้อปใช้ หรือช้อปช่วยชาติ สําหรับภาพรวม SET Index คาดว่าจะผันผวนโดย
มีบริเวณ
จุดเป็ นแนวต้าน พอร์ตการลงทุนวันนี ให้ลดนําหนัก DIF ลง % แล้วนํามา
ลงทุนใน NER หุน้ Top Pick เลือก INSET, MTC และ NER

Retun ของตลาดหุ ้น
ว ันทีแถลงผลตรวจ
Covid-19

อายุ

หาย/อยู่ ระหว่างการรักษา

2-ต.ค.

74

อยู่ ระหว่างการรักษา

-0.48%

อังกฤษ นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน

26-มี.ค.

56

หาย

-5.30%

สหรัฐ

ผู ้นํา
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

วันที 1

วันที 2

วันที 3

0.97%

1.95%
2.07%

สเปน

รองนายกรัฐมนตรีสเปน Carmen Calvo

26-มี.ค.

63

หาย

-3.46% -1.79%

รัสเซีย

นายกรัฐมนตรีรัสเซีย มิคาอิล มิชูสติน

1-ก.ค.

54

หาย

-0.94%

1.22% -0.90%

บราซิล

ประธานาธิบดีบราซิล ฌาอีร ์ โบลโซนารู

5-ก.ค.

65

หาย

-1.19%

2.10%

1.30%

อินเดีย

รองประธานาธิบดีอนิ เดีย เอ็ม เวนไคอาห์ ไนดู

29-ก.ย.

71

อยู่ ระหว่างการรักษา

-0.02%

0.25%

1.65%

Average

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-238.16
153.28
-1,621.12
1,706.01

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

การเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้น VS. ผู้นำของประเทศที่ติด Covid-19
ประเทศ

1,237.54
-10.05
54,249

-1.90% 0.55% 1.21%

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

Retun ของตลาดหุ ้น
ว ันทีประกาศลาออก
เพราะอาการป่วย

อายุ

หาย/อยู่ ระหว่างการรักษา

วันที 1

วันที 2

วันที 3

ญีปุ่ น

นายกชินโสะ อาเบะ

28-ส.ค.

66

อยู่ ระหว่างการรักษา

-1.41%

1.12% -0.01%

ไทย

นายปรีด ี ดาวฉาย

1-ก.ย.

62

อยู่ ระหว่างการรักษา

-0.39%

0.79% -0.30%

ภวัต ภัทราพงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ทีมา: Bloomberg , สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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 ยังเป็นแรงกดดัน เฉพาะอย่างยิ่ง กรณี ผู้นำสหรัฐฯ ติดเชื้อ
วัน ศุก ร์ที ผ่ า นมาประเด็ น สํา คัญ คื อ ประธานาธิ บ ดี Donald Trump เผยว่ า ตนเองติ ด
COVID-19 ทําให้ตอ้ งเข้าสู่กระบวนการรักษาและกักตัว ส่งผลให้เห็นสินทรัพย์เสียงปรับ
ฐานแรง ในวันศุกร์สะท้อนจากตลาดหุน้ สหรัฐ ดัชนี Dow jones -0.48% , SET Index 0.88%
พบว่ามีผนู้ าํ ประเทศสําคัญ
โดย ASPS ทําการศึกษาข้อมูลในอดีต นับตังแต่ตน้ ปี
ประเทศ อาทิ อังกฤษ, สเปน, รัสเซีย,บราซิล อินเดีย ติดเชือ Covid-19 โดยพบว่า ตลาด
หุน้ ของประเทศทีผูน้ าํ ติด Covid-19 จะปรับฐานเพียง วัน(ยกเว้น สเปน) หลังจากนัน
วันที จะปรับเพิมขึน(ดังตาราง)
การเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้น VS. ผู้นำของประเทศที่ติด Covid-19
Retun ของตลาดหุ ้น
ว ันทีแถลงผลตรวจ
Covid-19

อายุ

หาย/อยู่ ระหว่างการรักษา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

2-ต.ค.

74

อยู่ ระหว่างการรักษา

-0.48%

อังกฤษ

นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน

26-มี.ค.

56

หาย

-5.30%

0.97%

1.95%

สเปน

รองนายกรัฐมนตรีสเปน Carmen Calvo

26-มี.ค.

63

หาย

-3.46% -1.79%

2.07%

ประเทศ
สหรัฐ

ผูนํ้ า

วันที 1

วันที 2

วันที 3

รัสเซีย

นายกรัฐมนตรีรัสเซีย มิคาอิล มิชูสติน

1-ก.ค.

54

หาย

-0.94%

บราซิล

ประธานาธิบดีบราซิล ฌาอีร ์ โบลโซนารู

5-ก.ค.

65

หาย

-1.19%

2.10%

1.30%

อินเดีย

รองประธานาธิบดีอน
ิ เดีย เอ็ม เวนไคอาห์ ไนดู

29-ก.ย.

71

อยู่ ระหว่างการรักษา

-0.02%

0.25%

1.65%

Average

1.22% -0.90%

-1.90% 0.55% 1.21%
Retun ของตลาดหุ ้น

ว ันทีประกาศลาออก
เพราะอาการป่วย

อายุ

หาย/อยู่ ระหว่างการรักษา

วันที 1

วันที 2

วันที 3

ญีปุ่น

นายกชินโสะ อาเบะ

28-ส.ค.

66

อยู่ ระหว่างการรักษา

-1.41%

1.12% -0.01%

ไทย

นายปรีด ี ดาวฉาย

1-ก.ย.

62

อยู่ ระหว่างการรักษา

-0.39%

0.79% -0.30%

ทีมา: Bloomberg , สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

อย่างไรก็ ตามหลังจากประธานาธิ บดี Donald Trump ติด COVID-19 ประเด็นสําคัญที
ตลาดให้นาหนั
ํ ก คือ
 เลื อนเลื อ กตังสหรัฐ ได้ห รื อ ไม่ ?? : สามารถเลื อนได้ แต่ ต ้อ งขึ นกั บ ความ
เห็นชอบของสภาคองเกรส โดยปั จจุบนั (วุฒิสภา : (Republican ครอง 53 เสียง
Democrat เสียง และ สภาล่าง Democrat ครองเสียงมากกว่าราว เสียง
: 198 เสี ย ง) ASPS ประเมิ น ว่ า โอกาสเลื อนเกิ ด ขึ นได้ย าก เพราะ .) ฝั ง
Democrat นํา โดย Joe Biden คาดว่ า จะไม่ ย อม เพราะปั จ จุบัน อ้า งอิ ง Poll
สํา รวจ ของ Bloomberg นาย Joe Biden มี ค ะแนนนํา นาย Donald Trump
สอดคล้องกับ Poll สํารวจการครองเสียงทีนังในสภาบน หรือวุฒิสภา (Senate)
และ Poll สํารวจการครองเสียงในสภาล่าง หรือ (House) พรรค Democrat มี
คะแนนนําพรรค Republican ชัดเจน ) หากพิจารณานับตังแต่ในอดีตสหรัฐ
ไม่เคยเกิดการเลือนเลือกตัง
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Poll สำรวจประธานาธิบดีพรรคไหนจะชนะการเลือกตั้ง

ทีมา: Bloomberg

ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตังวันที พ.ย.
หากนับถอยหลังเหลือเวลาเพียง
วัน โดยต้องติดตามอาการของประธานษธิ บดีทรัมป์ จะเป็ นอย่างไร โดยกําหนดการ
Debate รอบถัดไป คือ ต.ค.รอบของรองประธานาธิบดีสหรัฐ และ รอบประธานาธิบดี
สหรัฐ คือ ต.ค. และ ต.ค.
โดยรวม ASPS ประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบนั เปิ ดโอกาสให้นาย Joe Biden มีโอกาสได้
คะแนนนําเพิมขึน ซึงหาก นาย Joe biden ได้รบั เลือกเป็ นประธษนาธิบดี ASPS คาดว่า
Trade war จะเบาลง แต่ Techwar ยั ง มี อ ยู่ และ บริ ษั ท จดทะเบี ย นสหรั ฐ จะได้รั บ
ผลกระทบจากนโยบายการปรับขึนอัตราภาษี ทังภาษี เงินได้นิติบุคคล (Corporate Tax)
และภาษี เงิ น ได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) คื อ ปรับ เพิมอัตรา Corporate
Tax จาก 21% เป็ น 28% อ่านรายละเอียดเพิมเติมใน Invest+เดือน ต.ค.

ราคาน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่อง กดดันหุ้นพลังงาน
ส่ ว นราคานํ ามั น ดิ บ ปรั บ ฐานแรงลงต่ อ อี ก - . %(WTD -7.12%) จากประเด็ น
ประธานาธิ บดี Donald Trump ดังกล่าว ส่วนปั จจัยพืนฐานยังไม่มีการเปลียนแปลง คือ
ฝั ง Demand ถูก กดดัน จาก Covid-19 ในหลายประเทศที ยัง เพิ มในอัต ราเร่ง และฝั ง
Supply ยังถูกกดดันจากประเทศในกลุม่ OPEC ทยอยเพิมการผลิต อาทิ ลิเบีย
โดยรวม ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้ กลุ่มพลังงาน PTTEP,PTT ฯลฯ , กลุ่มโรงกลัน
และปิ โตรเคมี TOP, BCP, PTTGC และ คาดจะเกิด Stock loss ในช่วงราคานํามันขาลง
ระยะสันแนะนําชะลอการลงทุน ส่วนหุน้ กลุ่มทีได้ประโยชน์หรือ Sentiment + จากราคา
นํามันปรับลง คือกลุ่มวัสดุก่อสร้าง DCC(Buy: FV64@B3.1) , SCC(Buy: FV@B424) ,
กลุม่ ธุรกิจสายการบิน AAV(Buy: FV@B2.06) , กลุม่ ขนส่ง JWD WICE
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คาดได้ รมว. คลังฯ ในสัปดาห์นี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเดินหน้า
นสพ. ประชาชาติ ธุ ร กิ จ เผยว่ า นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ทู ล เกล้ า ฯ ชื อรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังคนใหม่แล้ว โดยคาดว่าจะเป็ นนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรี
คมนาคม ะหากทุก อย่ า งเป็ น ไปตามกระบวนการ คาดว่า รัฐมนตรีคลัง คนใหม่ จ ะเริม
ปฏิบตั ิงานงานได้ช่วงกลาง ต.ค. 2563
ความคืบหน้าการแต่งตังรัฐมนตรีคลังคนใหม่ขา้ งต้น ASPS มองเป็ นสัญญาญบวกต่อ
เศรษฐกิจและตลาดหุน้ ไทย เนืองจากเมือมีขนุ คลังผลักเศรษฐกิจแล้วเชือว่าน่าจะช่วยให้
การผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ ชุด ใหม่ ๆ ทํา ได้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเรียกความ
ํ กมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
เชือมันจากนักลงทุนเอกชนและต่างชาติ ASPS ให้นาหนั
ต่างๆดังนี
 มาตรการกระตุ้น การบริโ ภค: ให้นาหนั
ํ กการพิจารณามาตรการกระตุน้ การ
บริโภคของ ศบศ. ในวันที 7 ต.ค.
ซึงคาดว่าครังนีจะมุ่งเน้นไปทีกลุ่มผูม้ ี
รายได้ระดับกลาง-บน เช่นช้อปช่วยชาติ หรือชิปช้อปใช้ และถ้า ศบศ. เห็น ชอบ
มาตรการดัง กล่าวจริง เชือว่าจะช่ว ยสร้ าง Sentiment เชิง บวกต่อ หุ้น ใน
กลุ่ม ค้าปลีก เช่น CRC, CPN, SPVI และ CPALL
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาแล้ว & มาตรการที่เสนอรอการพิจารณา
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจที ครม.อนุมต
ั แ
ิ ล ้ว ตังแต่ 12 ส.ค.- ปั จจุบัน
• ขยายเวลามาตรการเยี ยวยาเกษตรกร ถึง 15 ก.ย.63 คือ จายเงินรอบเดียว 15,000 บาทย รวม 1.55 แสนคน เปนเงิน 2.25
พั นลานบาท วงเงิน 1.9 หมื่นลานบาท

การบริ โภค
และลดคาใช จาย
ครั วเรื อน

• ยกเวนค าผ านทางมอเตอรเวย หมายเลข 7 และ 9 ชวงหยุ ดยาว 4-7 ก.ย
• ส งเสริมการจางงานเด็ กจบใหม 2.6 แสนราย : 12 เดือน ตั้งแต ต.ค63 - ต.ค.64รัฐจะชวยจายเงินสมทบใหกับลูกจางเพื่ อ
ชวยนายจางไมเกิน 50%ของคาจาง

• คนละครึ่ง 15 ลานคน รวมวงเงิน 3 หมื่นลานบาท ผ านแอปพลิเคชั่น “เปาตัง” จับจายซื้อรายย อย ไมเกินคนละ 3,000 บาท และ
จํากัดวงเงินตอวันไมเกิน 100-200 บาท
• เพิ่ มวงเงิน Topup ใหแกผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ อี ก 500 บาทเปน 700-800 บาท/คน วงเงิน 2.1 หมื่นลานบาท:

เกษตรกร
SMEs
สายการบิน
ทองเทีย่ ว

•ประกั นราคาสิ นค าเกษตร ป 63/64 (ยาง, มันสําปะหลัง)
• สิ นเชื่อ Soft loan ชวยเหลือ SMEs ในกลุม รายย อย , ภาคทองเที่ยว และ Supply chain วงเงิน 1.14 แสนลานบาท
•สินเชื่อ Soft loan ชวยเหลือ สายการบิน วงเงิน 2.4 หมื่นลานบาท

•ขยายสิ ทธิ์โครงการเราเที่ ยวด วยกั น : เพิ่ มสวนลดคาที่พัก 40% จํานวน 10 คืน/คน, ใหเงินคืนคาตั๋วเครื่องบิน 2,000 บาท/
คน, เพิ่ มคูปองอาหการสูงสุด 900 บาท/วัน , ใหขาราชการ พนักงงานลางานวันธรรมดาเพิ่ มไดอีก 2 วัน
•วันหยุ 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
•ผลักดันกฎหมายกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติภาคบังคับ
•สนับสนุนกองทุนใหม่ๆ และกระตุ ้นใหม้ กี ารลงทุนตังแต่เด็ก

ปี (เดิม 10 ปี )
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 การผลัก ดัน โครงการลงทุน โครงสร้างพืนฐานของรัฐ : เนืองจาก นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ ว่าทีรัฐมนตรีคลังคนใหม่ เคยเป็ นดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ASPS จึงเชือว่า รัฐมนตรีคลังคนใหม่น่าจะเดินหน้าผลักดัน
โครงการลงทุน โครงสร้า งพืนฐานของรัฐ เป็ น ลํา ดับ ถัด ไป โดย ASPS คาดว่ า
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โครงการลงทุนทีสามารถประมูลได้ทันภายปี นีคือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้
ตะวันตก (ศูนย์วฒ
ั นธรรม-บางขุนนนท์) วงเงิน . แสนล้านบาท ซึงปั จจุบนั อยู่
ระหว่างประกวดราคา และมี กาํ หนดยืนซองประมูลช่วงต้นเดือน พ.ย.
ก่อนทีจะเซ็นสัญญา และเริมก่อสร้างในช่วง Q ส่วนโครงการอืนๆเช่น รถไฟ
ทางคู่เฟส , รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ), รถไฟฟ้าสายสีแดง
ส่วนต่อขยาย (บางซือ-รังสิต และ บางซือ-ตลิงชัน) น่าจะเห็นการเปิ ดประมูลในปี
กระแสความคืบ หน้าของการลงทุน ภาครัฐทีชัด เจนขึน ประเมิน เป็ น
Sentiment เชิง บวกต่อ หุ้น กลุ่ม รับ เหมาก่อ สร้าง เลือ ก CK เป็ น Top Pick
ของกลุ่ม
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ

ทีมา: CK

NER Valuation น่าสนใจ และทิศทางกำไรเติบโตชัดเจน เลือกเป็น
Toppick
NER เป็ นผูผ้ ลิตยางพาราขนาดกลางของไทย ผลิตและจําหน่ายยางแผ่นรวมควัน ยางแผ่น
รวมควันผสม ยางแท่งและยางแท่งผสม จําหน่ายในไทยและต่างประเทศ ซึงมีลกู ค้าหลัก
คือผูป้ ระกอบการยางล้อในประเทศจีน ทําให้ NER ได้ผลบวกจากเศรษฐกิจจีนทีฟื นตัวเร็ว
หลังควบคุมการระบาดของ COVID- ได้แล้ว สอดคล้องกับโรงงานแปรรูปยางพาราแห่ง
ใหม่ ทีได้เริมดําเนินการผลิตตังแต่งวด Q ซึงสามารถช่วยเพิมกําลังการผลิตได้ถึง
. % จากเดิม หนุนแนวโน้มปริมาณจําหน่ายยางพาราและกําไรสุทธิเพิมขึนชัดเจนใน
งวด H63 โดยคาดกําไรสุทธิปี 2563-64 จะเติบโตถึง 48.3% yoy และ 20.5% yoy
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ตามลําดับ จากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราปี
14.3% yoy ตามลําดับ

-

เพิมขึนถึง 24.9% yoy และ

ประเมิ น Fair Value ปี 2564 เท่ า กั บ 4.40 บาท อิ ง PER 7 เท่ า ใกล้ เ คี ย งค่ า เฉลี ย
ย้ อนหลัง 2 ปี ราคาหุ้นปั จจุบันมี Valuation ทีน่ าสนใจ โดยทีค่า PER ปี 2564 เพียง
5 เท่า และ PBV ปี 2564 ที 1.3 เท่า นอกจากนี ยังสามารถคาดหวัง Div Yields ได้ ถึง
กว่า 6% ต่อปี

SET vs Sector Return 2019

SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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