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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
คาดว่ า SET Index วั น นี ้ น ่ า จะมี Momentum เหวี ่ ย งขึ ้ น ได้ ต ่ อ โดยแรง
ขับเคลื่อนมาจากความหวังเชิงบวกที่จะได้เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มี
น้ำหนักออกมา หลังองค์ประกอบต่างๆ ครบ ทั้ง รมว.คลัง, งบประมาณ
รายจ่าย, พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไม่มีการปรับ
พอร์ตจำลอง ส่วนหุ้น Top Pick เลือก CPN, DCC และ ORI

ช้อปดีมีคืน ... ช้อปของที่อยากได้ แล้วอย่าลืม ช้อปหุ้นเข้าพอร์ต
เครืองมือในการกระตุน้ เศรษฐกิจไทยมาครบทัง ตัวรัฐมนตรีคลัง งบประมาณรายจ่ายปี
ทีมีผลบังคับใช้ และ วงเงินกูต้ าม พ.ร.ก. ล้านล้านบาท ก็พร้อมเบิกจ่าย เชือว่าจะ
ทําให้เห็นการขับเคลือนมาตรการรูปแบบต่างๆ ออกมาเพือกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนือง
ล่าสุดมาตรการทีรอคอยได้แก่ ช้อปช่วยชาติ ภายใต้ชือใหม่คือ ช้อปดีมีคืน ก็ถูกนําเสนอ
ออกมาโดยกําหนดวงเงินช้อปเพือนําไปลดหย่อนภาษี สงู สุด หมืนบาท(รอ ครม.อนุมัติ
สัปดาห์หน้า) ซึงเชือว่าจะส่งผลดีต่อทังเศรษฐกิจ และ Sentiment การลงทุนในตลาดหุน้
โดยมีหุน้ ทีอยู่ในเกณฑ์ทีได้ประโยชน์หลายกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างยิงในกลุ่มค้า
ปลีก และอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้า สําหรับปั จจัยแวดล้อมอืนๆ ทีอาจมีผลต่อ
ตลาดหุน้ ไทยวันนี ได้แก่ การปรับตัวขึนแรงของดาวน์โจนส์ หลัง ปธน.ทรัมป์ แสดงท่าที
กลับมาผลักดันงบประมาณกระตุน้ เศรษฐกิจอีกครังหนึง แต่นาหนั
ํ กของเรืองดังกล่าวก็
อาจถูกหักล้างบางส่วนจากราคานํามันทีย่อตัวลงหลัง สต๊อกนํามันเพิมขึนมากกว่าคาด
ภาพรวมของ SET Index วันนีคาดว่าน่าจะมี Momentum เหวียงขึนได้โดยแนวต้านต่อไป
อยู่ทีบริเวณ
จุด วันนีไม่มีการปรับพอร์ต หุน้ Top Pick เลือก CPN, DCC และ ORI
Sector ที่ Outperform ตลาดในช่วงช็อปช่วยชาติในอดีต

1,263.71
13.56
52,313

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,117.05
728.22
347.48
41.34
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ทีมาสายงานวิจยั 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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Dow Jones ขึ้นแรง ดีตอ่ Sentiment แต่ Fund Flow ยังไม่เข้าตลาดไทย
ตลาดหุน้ โลกตังแต่ตน้ สัปดาห์ยงั ผันผวน ล่าสุดวานนีกลับมาฟื นตัว หลังจากทีปรับฐานไป
ในวัน ก่ อ นหน้า สะท้อ นดัช นี Dow Jones เพิ มขึ น 1.9%, S&P 500 เพิ มขึ น 1.7% และ
NASDAQ เพิมขึน 1.9% ส่วนค่าเงิน Dollar Index พลิกกลับมาอ่อนค่า 0.1% โดยปั จจัย
หนุนหลัก คือ ในสหรัฐ ภายหลังประธานาธิ บดีทรัมป์ พลิกความเห็นกลับมาสนับ สนุน
Package กระตุน้ เศรษฐกิจรอบ วงเงิน . ล้านล้านเหรียญฯ (วันก่อนหน้าเผยระงับการ
เจรจาการเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐ 3 พ.ย. 2563 เสร็จสิน)
ปั จจัยสําคัญทีให้นาหนั
ํ กในวันนี คือ
 การโต้วาที (Debate) ระหว่างผูส้ มัครชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐ (Vice
President) ช่วงเช้าวันนีตามเวลาไทย โดยเป็ นการโต้วาทีระหว่างนาย Mike
Pence (ผูส้ มัครจากพรรค Republican) และนางKamala Harris (ผูส้ มัครจาก
พรรค Democratic) โดยให้นาหนั
ํ กนโยบายต่างๆทีทัง 2 ท่านจะผลักดัน หาก
ชนะการเลือกตัง ซึงจะมีนาหนั
ํ กต่อทิศทางเศรษฐกิจ และตลาดหุน้ โลกต่อไป
 รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Minute) ให้นาหนั
ํ กในประเด็น
ที Fed จะมีมมุ องต่อทิศทางอัตราดอกเบียของสหรัฐอย่างไร ภายหลังกาประชุม
เดือน ก.ย.
ทีผ่านมา Fed ส่งสัญญาณคงดอกเบียตําอย่างน้อย 4 ปี
โดยรวม ตลาดหุน้ สหัฐทีปรับขึนดังกล่าว ASPS ประเมิน Sentiment ต่อตลาดหุน้ ไทย แต่
คาด Fund Flow ยังไม่เข้าตลาดไทย เพราะภาพรวมยังมีปัจจัยกดดัน อาทิ COVID-19
ทัวโลก โดยเฉพาะยุโรปและเอเซียยังสูง , การเลือกตังในสหรัฐฯ วันที 3 พ.ย. ตลาดหุน้
มักจะผันผวนแรง เดือน , การเมืองไทยทียังคงต้องติดตามวันที ต.ค. ฯลฯ

งบประมาณปี 64 มีผลบังคับใช้ ดีต่อเศรษฐกิจดีต่อหุ้น
ASPS ยังคงมุมมองความเชือเดิมคือ Downside ปรับลด GDP Growth ปี
ล่าสุด ยังเห็นหลายสัญญาณดีขนึ อาทิ

สินสุด

 ค่าเฉลีย Consensus คาด GDP ปี 2563 เริมนิง ใน Bloomberg คาดหดตัวเฉลีย
7.3%yoy ASPS คาด -8.4% และเริมเห็นหลายสํานักเศรษฐกิจทยอยปรับ GDP
ปี 2563 ติดลบน้อยลง อาทิ ม.หอการค้า, ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ
 หลังจากได้รฐั มนตรีคลังท่านใหม่ คือ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และอดีตเคย
เป็ นรัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลปั จจุบนั ตังแต่ 19 ส.ค. 58 – 10 ก.ค.62 เชือว่า
จะสร้า งความเชื อมันจากนัก ลงทุน เอกชนและต่ า งชาติ รวมถึ ง การผลัก ดัน
มาตรการกระตุน้ ทางการคลังชุดใหม่ๆ อาทิ การกระตุน้ การบริโภค การลงทุน
ฯลฯ และเม็ดเงินจาก พรก. ล้านล้านบาทกระตุน้ เศรษฐกิจ (ปั จจุบนั เหลือเม็ด
เงินทียังไม่อนุมัติอีกราว . แสนล้านบาท รัฐบาลคาดจะเร่งผลักดันออกมา
ในช่วง 4Q63- ปี 2564) ทําได้มีประสิทธิภาพ
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 งบประมาณปี
(ต.ค. - ก.ย. ) วงเงิน . ล้านล้านบาท (ก่อนหน้าตลาด
คาดจะล่าช้า กระทบโครงการลงทุนทียังไม่ก่อหนีผูกผัน และมีส่วนกดดันหุน้
กลุ่มรับเหมาก่อสร้างในช่วง ส.ค.-ก.ย.) ล่าสุด เมือวานนี ประกาศมีผลบังคับใช้
แล้ว ในราชกิ จ จานุ เ บกษา ทํา ให้โ ดยรวมล่ า ช้า เพี ย ง - อาทิ ต ย์ และ
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณกลับมาปกติ
งบประมาณประจำปี ย้อนหลัง

ทีมา: ASPS รวบรวม

โดยรวมปั จจัยหนุนทังหมดทีกล่าวมา น่าจะจํากัด Downside ปรับลด GDP Growth ไม่ให้
ปรับลง ถือว่าดีต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงทีเหลือของปี และเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อต่อ
SET Index และหุ้น ในกลุ่มรับ เหมาในวัน นี เลื อ ก CK(FV@B21.5) เป็ น Top Pick ของ
กลุ่ม เชือว่ากระแสเชิงบวกจากงานประมูลใหม่ที CK มีโอกาสสูงจะเป็ นผูช้ นะทังงาน
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตก และงานก่อสร้างเขือนหลวงพระบางภายใต้การลงทุน
ของ CKP จะมีนาหนั
ํ กขับเคลือนราคาหุน้

มาตรภาครัฐ เป็นแรงส่งที่ดีต่อตลาดหุ้น
ผลการประชุม ศบศ. เมือวานนีได้ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ แบ่งเป็ น
 มาตรการชุด ใหม่ ซึงเป็ น ไปตามทีก่ อ นหน้า คาด คื อ มุ่ง ไปทีการกระตุน้ การ
บริโภค คือ โครงการ “ช้อปดีมีคืน” เหมือน ช็อปช่วยชาติ คือ นําใบเสร็จค่าซือ
สินค้า-บริการ (ยกเว้นเครืองดืมแอลกอฮอล์, ยาสูบ, สลากกินแบ่งรัฐบาล, นํามัน
, ค่าทีพัก และค่าตัวเครืองบิน) มาลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563
สูงสุดไม่เกิน 3 หมืนบาท ระยะเวลานาน เดือน วัน เริมตังแต่ ต.ค. จนถึง
สินปี มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” แตกต่าง ช็อปช่วยชาติ ทีเคยมีในอดีต ครัง คือ
1.) เงินทีลดหย่อนภาษี ในอดีตได้ไม่เกิน 1.5 หมืนบาท 2.) ระยะเวลาโครงการ
ในอดีต เฉลียเพียง วัน น้อยกว่ารอบปั จจุบนั 3) เม็ดเงินทีเข้าระบบเศรษฐกิจ
ในอดีตอยู่ราว . - . หมืนล้านบาท เทียบกับปั จจุบนั คือ รัฐบาลคาดจะเข้า
ระบบราว . แสนล้า นบาท ราว . % ของ Real GDP โดยรวมถื อ เป็ น
Sentiment เ ชิ ง บ วก ต่ อ ก ลุ่ ม ค้ า ป ลี ก อ าทิ เ ช่ น CRC, CPN, SPVI แ ล ะ
CPALL
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มาตรการช้อปช่วยชาติ
ปี

ระยะเวลา

2558
2559
2560
2561
2563

สินค ้าทีเข้าร่วม

สินค ้า-บริการ
ภายในประเทศ
สินค ้า-บริการ
14-31 ธ.ค. 59 (18 วัน)
ภายในประเทศ
สินค ้า-บริการ
11 พ.ย.-3 ธ.ค. 60 (23 วัน)
ภายในประเทศ
15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62
เฉพาะยางรถยนต์,
หนังสือ และสินค ้า OTOP
(1 เดือน)
23 ต.ค.-31 ธ.ค. 63 (2
สินค้า-บร ิการ
เดือน 7 ว ัน)
ภายในประเทศ
25-31 ธ.ค. 58 (7 วัน)

ภาษีทีลดหย่อน
ได้ (บาท)

ส ัดส่วน
วงเงินสะพ ัด
เทียบ GDP
(ล้านบาท)
(%)

ภาษีทีร ัฐสูญเสีย
(ล้านบาท)

15,000

22,000

0.13%

1,200

15,000

17,000

0.10%

1,800

15,000

22,500

0.13%

2,000

15,000

12,000

0.07%

N.A.

30,000

120,000

0.71%

10,000

ทีมา: ASPS รวบรวม, หมายเหตุ: วงเงินสะพัดในปี 2563 เป็ นวงเงินประเมิน

 ขยายมาตรการชุดเก่า กระตุน้ ท่องเทียวในประเทศ คือ ขยายระยะเวลาโครงการ
"เราเทียวด้วยกัน" ออกไปจนถึง 31 ม.ค. 2564 โดยปรับเกณฑ์ใหม่ คือ สามารถ
ท่องเทียวในจังหวัดตัวเองได้ จากเดิมคนทีใช้สิทธิจะต้องท่องเทียวนอกภูมิลาํ เนา
ดีตอ่ หุน้ ท่องเทียว ERW, CENTEL, MINT

ช้อปดีมีคืน ไปช้อปที่ไหน ซื้อหุ้นตัวนั้น
ช้อปดีมีคืน!!! ถือเป็ นหนึงในมาตรการทีนักช้อปสินค้า และนักช้อปหุน้ เฝ้ารอ โดยปี นีรัฐจัด
เต็ม คือ เพิมทังวงเงินช้อปทีจะนํามาลดหย่อนภาษี จาก . หมืนบาท เป็ น หมืนบาท
รวมถึงเพิมช่วงเวลาในการช้อปยาวนานขึนจากไม่ถึงเดือนเป็ น เดือน วัน (23 ต.ค. –
สิน ธ.ค. ) โดยทางรัฐบาลคาดหวังมาตการนีน่าจะหนุนเม็ดเงินสะพัดในระบบถึง .
แสนล้านบาท (สูงกว่าในรอบก่อนๆ หลายเท่าตามหัวข้อก่อนหน้า)
ทุกๆครัง ทีมีมาตรการช้ อปช่วยชาติ ตลาดหุ้นมักจะคึกคักและปรับตัวขึนทุกครัง
เช่ น กั น โดย SET Index ปรั บ ตั ว ขึ นเฉลี ย . % (ในระยะเวลา 1 – 2 สั ป ดาห์
เท่านั น) โดยกลุ่มหุ้นทีปรับตัวขึนได้ ดี คือ กลุ่มท่องเทียว +3.9%, ค้ าปลีก +1.43%
ขนส่ง +1.22% และอสังหาฯ (มีห้างสรรพสินค้ าประกอบอยู่ด้วย) +1.14%
Sector ที่ Outperform ตลาดในช่วงช็อปช่วยชาติในอดีต
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ขณะทีในรอบนีทางรัฐบาลเพิมวงเงินลดหย่อนถึง เท่า และระยะเวลาเกินกว่า
เท่า ของมาตรการช้ อปช่วยชาติในอดีต น่ าจะช่วยหนุนให้ ตลาดหุ้นคึกคักมากขึน
เช่นกัน ดังนั นฝ่ ายวิจัยจึงทําการคัดเลือกหุ้นน่ าช้ อป ทีได้ ประโยชน์จากมาตรการ
ดังกล่าวแบบเต็มๆ ดังนี
หุ้นกลุ่มท่องเทียว แนะนําเก็งกําไร CENTEL
CENTEL (FV63F@ 17.00 และ FV64F @ 22 บาท) ได้รับ ประโยชน์จ ากช้อ ปดี มี คื น
มากสุดในกลุ่มท่องเทียว เพราะมีโครงสร้างรายได้มาจากธุรกิจร้านอาหารราว 60% ของ
รายได้รวม นอกจากประโยชน์ผ่านการลดหย่อนภาษี ยังได้ประโยชน์จาก TRAFFIC ใน
ศูนย์การค้าเพิมขึน ขณะทีสถานะการเงินแข็งแกร่งมีสดั ส่วน IBD/E ที 0.84 เท่า
MINT (FV63F@ 17.00 และ FV64F @ 22 บาท) มองแม้ได้ประโยชน์ในส่วนของธุรกิจ
ร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีก แต่เนืองจากโครงสร้างรายได้สว่ นใหญ่มาจากโรงแรมในยุโรป
ทีเผชิญปั ญหาการระบาด COVID-19 เป็ นปปั จจัยกดดันต่อการฟื นตัว
หุ้นทีเกียวกับการอุปโภคบริโภค (กลุ่มค้ าปลีก, ICT, อาหาร) แนะนํา CRC, CPALL,
DCC, ADVANC, JMART และเก็งกําไร DOHOME, HMPRO, COM7 และ SPVI
CRC (FV64 @ 38.00ซือ) คาดได้ประโยชน์ จากผลบวกบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที
จะคึกคักขึน จากโครงสร้างธุรกิ จทีมี สินค้าครอบคลุม ทังสินค้าแฟชัน, ฮาร์ดไลน์ และ
อาหาร รวมถึงธุรกิจบริการพืนทีเช่า ทีน่าจะฟื นตัวดีขึนจากบรรยากาศดังกล่าว จึงยังคง
อยู่ที บาท
แนะนํา ซือ มูลค่าพืนฐานปี
ที . บาท มูลค่าพืนฐานปี
CPALL (FV64 @ 85.00ซือ) ได้ผลบวกบรรยากาศจับจ่ายใช้สอยภาพรวมทีดีขึน แต่มี
ข้อดีทีราคาหุน้ Underperform กลุ่ม แนะนํา ซือ มูลค่าพืนฐานปี
ที บาท ยังมี
Upside เปิ ดลงทุน
ADVANC(FV64 @ 210.00ซือ) ได้ผลบวกโอกาสทีคาดว่าลูกค้าจะมีแรงจูงใจการเปลียน
โทรศัพท์เป็ นเครือง G เร็วขึน และมีโอกาสหนุนรายได้ค่าบริการต่อเลขหมายต่อเดือน
เพราะลูกค้าต้องเปลียนไปใช้แพ็คเกจ G ทีมีราคาเฉลียสูงกว่า G ยังให้คาํ แนะนํา ซือ
มูลค่าพืนฐานปี
อยู่ที บาท
JMART(FV64 @ 18.00ซือ) ธุรกิจค้าปลีก คือ จําหน่ายมือถือ (J Mobile ถือหุน้ . %)
และ SINGER (ธุรกิจขายสินค้าพร้อมให้สินเชือ ถือหุน้ %) ได้ผลบวกการจับจ่ายใช้สอย
ทีคาดว่าจะมีปริมาณสูงขึนในช่วงมาตรการ ยังให้คาํ แนะนํา ซือ มูลค่าพืนฐานปี
อยู่
ที บาท
DCC(BUY FV@B 3.10ซื อ) แม้ ก ระแส Work from Home เริ มซา แต่ ก ารซื อสิ น ค้ า
ปรับปรุ ง-ตกแต่งบ้าน อย่างกระเบืองปูพืน-บุผนัง ยังมาแรง โดยการปรับ Product Mix
ออกสินค้ากระเบืองไซด์ใหญ่ ตอบโจทย์ลูกค้าคนเมื อง ยิงเพิมโอกาสการขายให้ DCC
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นอกเหนือจากฐานลูกค้ารายย่อยทีมีมากกว่า 3 แสนราย และมียอดซือเฉลียต่อบิลอยู่ที 34,000 บาท
DOHOME(FV64 @ 15.00เก็ ง กํ า ไร) ได้ผ ลบวกจากแรงจูง ใจในการบริ โ ภคที เพิ มขึน
น่าจะช่วยหนุนยอดซือต่อบิลให้ฟืนตัว จากเดิมทีอาจเน้นจับจ่ายสินค้าปรับปรุ งบ้านทีมี
ความจําเป็ น เป็ นหลัก ทังนี แนะนําสะสมเมือราคาอ่อนตัว หลังราคาเต็มมูลค่าพืนฐานปี
ที บาทแล้ว
HMPRO(FV64 @ 15.50เก็งกําไร) ได้ผลบวกจากแรงจูงใจในการบริโภคทีเพิมขึน น่าจะ
ช่วยหนุนยอดซือต่อบิลให้ฟืนตัว จากเดิมทีอาจเน้นจับจ่ายสินค้าปรับปรุ งบ้านทีมีความ
จําเป็ น เป็ นหลัก ทังนี แนะนําเก็งกําไร จากราคาทีเหลือมูลค่าพืนฐาน ปี
อยู่ที .
บาท
COM7(FV64@ 43.00เก็งกําไร) ได้ผลบวกจากแรงจูงใจในการปรับเปลียนเครืองมือถือ
โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบนั ทีเริมเข้าสู่ยคุ G ทังนี เน้นไปทีการเก็งกําไร หลังราคาหุน้
ปรับตัวเข้าใกล้มลู ค่าพืนฐานปี
ที บาท
SPVI(FV64 @ 4.30เก็งกําไร) ได้ผลบวกจากแรงจูงใจในการปรับเปลียนเครืองมือถื อ
โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบนั ทีเริมเข้าสู่ยุค G ทังนี แนะนํา ซือ มูลค่าพืนฐานปี
อยู่ที . บาท
ILM(FV64@ 13.00ได้ กระแส) ได้ผลบวกจากแรงจูงใจในการปรับเปลียนเฟอร์นิเ จอร์
ภายในบ้าน หนุนยอดขายสาขาเดิมจากปั จจุบนั ทีพลิกกลับมาติดลบ หลังผ่านช่วง Pent
Up Demand ทังนี แนะนําเก็งกําไร จากราคาทีเต็มมูลค่าพืนฐาน
BJC(FV64 @ 40.00ได้ กระแส) ได้ผลบวกบรรยากาศจับจ่ายใช้สอยภาพรวมทีดีขึน แต่
ในส่ ว น BJC ยั ง เสี ยงหั ก ล้า งจากการแข่ ง ขั น กั บ Tesco ซึ งอาจสร้า ง Downside ต่ อ
ประมาณการและมูลค่าพืนฐานปี
ที บาท คงแนะนํา Switch
MAKRO(FV64 @ 45.00ได้ กระแส) ได้ผลบวกบรรยากาศจับจ่ายใช้สอยภาพรวมทีดีขึน
แต่มี Upside จากมูลค่าพืนฐานปี
ที บาท จํากัด คงแนะนํา Switch
RS(BUY FV@B 19.0ได้ ก ระแส) คาดว่ า จะได้ป ระโยชน์จ ากมาตราการกระตุ้น การ
บริโภค ทังทางตรงและทางอ้อม โดย RS มีธุรกิจหลักคือธุรกิจพาณิ ชย์ จําหน่ายสิน ค้า
ประเภทสุขภาพ ความงาม และสินค้าทีเกียวกับไลฟ์ สไตล์ เชือว่ามาตราการทีออกมาจะ
ช่วยกระตุน้ ให้ยอดขายสินค้าของ RS เติบโตดีต่อเนืองใน 4Q63 ส่วนธุรกิจรอง คือ การ
ขายโฆษณาสือทีวี จะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการใช้งบโฆษณาของเจ้าของแบรนด์และ
เอเจนซีเพิมขึน
TRUE(FV @ 3.30ได้ กระแส) ได้ผลบวกโอกาสทีคาดว่าลูกค้าจะมีแรงจูงใจการเปลียน
โทรศัพท์เป็ นเครือง G เร็วขึน และมีโอกาสหนุนรายได้ค่าบริการต่อเลขหมายต่อเดือน
เพราะลูกค้าต้องเปลียนไปใช้แพ็คเกจ G ทีมีราคาเฉลียสูงกว่า G แนะนําเพียงเก็งกําไร
โดยในทางพืนฐานยังให้ Switch เนืองจาก Downside ทีเกิดการแหล่งเงินทุน เช่น การก่อ
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หนีเพิมเติม, ส่วนแบ่งกําไรทีรับรู จ้ าก DIF ตําลงกว่าประมาณการ เพราะขายสัดส่วนการ
ถือหุน้ เพือไปจ่ายคืนภาระในอดีต
M (FV@B ได้ กระแส) ได้ประโยชน์จากช้อปดีมีคืน ทังการใช้บริการเพือนําไปลดหย่อน
ภาษี และอานิสงค์จาก TRAFFIC ในศูนย์การค้าเพิมขึน เป็ นปั จจัยบวกต่อกาฟื นตัวของ
SSSG ในช่วง Q ด้านราคาหุน้ ปรับตัวลงตังแต่เกิด COVID- จนราคาปั จจุบนั อยู่ตาํ
กว่าระดับราคา IPO ( บาท) ราคาหุน้ ยัง Laggard SET Index และ SETFOOD มอง
เป็ นหุน้ ทีสามารถเก็งกําไร
หุ้นกลุ่มขนส่ง แนะนํา BEM
BEM (FV@B ซือ) ได้ประโยชน์จากการเปิ ดเมือง รวมถึงวันหยุดทีมากขึนในช่วงทีเหลือ
ของปี เนื องจากรายได้เ กื อ บทังหมดมาจากการเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางด่ ว น และค่ า โดยสาร
รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีนาเงิ
ํ น แนวโน้มกําไร 3Q63 เชือว่าจะได้เห็นการฟื นตัวรู ปแบบ VShape จากปริมาณผูใ้ ช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าทีฟื นตัวอย่างรวดเร็ว
หุ้นห้ างสรรพสินค้ า (อยู่ในกลุ่มอสังหาฯ) แนะนํา CPN, SF
CPN (FV@B . ซือ) ได้ประโยชน์จากจํานวนผูใ้ ช้บริการศูนย์การค้า (Traffic Mall) ที
จะเพิมขึน รวมถึงยอดขายต่อร้านค้ามีโอกาสสูงขึน ตามแรงหนุนมาตรการช้อปดีมีคืน ซึง
ทัง องค์ประกอบ จะเป็ นตัวเร่งให้ส่วนลดค่าเช่าจะทยอยลดลงได้เร็วกว่าคาด จากเฉลีย
- % เดือน พ.ค.-มิ.ย. ล่าสุดตํากว่า % ในเดือน ส.ค.และก.ย. ตามลําดับ
SF (FV@B . ซือ) เนืองจากกลุ่มลูกค้าหลักเป็ นกลุ่มคนไทย คาดจะยิงเห็นคนใช้บริการ
ศูนย์การค้าคึกคักมากขึน และกลับสู่ระดับปกติอย่างรวดเร็ว โดยเฉพะในโครงการ เมกะ
บางนา ถือเป็ นโครงการทีสร้างกําไรหลักให้กับบริษัท ขณะทีการให้ส่วนลดค่าเช่าน้อยลง
เรื อย ๆ (บริ ษั ท ประเมิ น อย่ า งเร็ ว สิ นสุ ด ภายในปี นี ) ย่ อ มหนุ น ต่ อ การฟื นตัว ของผล
ประกอบการ H63
ส่วน Toppick ในวันนีเลือกหุ้นทังหมดทีธีม Government Stimulus Play อย่าง ORI,
CPN, DCC
SET vs Sector Return 2019

SET vs Sector Return 2020ytd
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