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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การระบาดของ Covid-19 ในประเทศรอบใหม่ อาจทำให้เกิด Panic Sell
กดดดัน SET Index ปรับลงราว 2-3% ซึ่ง ไม่รุน แรงเหมือนในอดีต และ
สุดท้ายก็จะสามารถกลับมาได้ กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ให้ขาย CRC ออกมา
แล้วถือเงินสด 10% ส่วนหุ้นอื่นในพอร์ตคงเดิม แต่ให้นำจุด Stop Profit/
Cut Loss ออกชั่วคราว ส่วนหุ้น Top Pick เลือก ADVANC และ PTT

Covid อาจเปลี่ยน Countdown เป็น Lockdown
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศ กลับมาสร้างความกังวล หลังพบผู้
ติดเชือกลุ่มใหญ่ทีสมุทรสาคร และมีจุดเชือมโยงทีกระจายตัวไปในพืนที สมุทรปราการ
นครปฐม และกรุ งเทพฯ นอกจากนียังพบอีก รายที อยุธยา ผลทีเกิดขึนทําให้ทางการ
ออกประกาศซึงทําให้เกิ ดการจํากัดของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จบางพืนที เช่น กทม. ขอ
ความร่วมมือให้งดการจัดกิจกรรม Countdown ปี ใหม่ ปิ ดสถานศึกษาในบางพืนที เป็ นต้น
ภาวะดังกล่าวอาจทําให้ Momentum การฟื นตัวของเศรษฐกิจในช่วงเวลาทีวัคซีนยังไม่ถกู
แจกจ่ายในวงกว้างเสียไป สําหรับทิศทางของ SET Index เป็ นไปได้ทีเกิด Panic Sell แต่
เชือว่าจะไม่รุนแรงเหมือนช่วงทีเกิดการระบาดในรอบแรก ทังนีจากข้อมูลทีฝ่ ายวิจัยได้
ทําการศึกษาตลาดหุน้ ในหลายประเทศ พบว่าในช่วงเวลาทีมีการทํา Lockdown รอบที
ดัช นี ร าคาหุ้น ปรับ ตัว ลดลงราว - % ก่ อ นที จะเริมฟื นตัว กลับ ซึง SET Index วัน นี ก็
เป็ นไปได้ทีจะเห็นการปรับฐานลงมาในระดับทีใกล้เคียงกัน กลยุทธ์การลงทุนวันนี แนะนํา
ให้ ขาย CRC และถือเงินสดไว้ % ส่วนหุน้ ในพอร์ตเพือป้องกันการถูกขาย ขอให้นาํ จุด
Cut Loss / Stop Profit ออกเป็ นการชัวคราว หุน้ Top Pick เลือก ADVANC และ PTT
SET Index กับ Timeline COVID-19 ในประเทศ

1,482.38
-1.51
117,096

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-5,608.77
57.12
-3,636.55
9,188.20
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

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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การพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ สร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ - ตลาดหุ้น
โค้ง สุด ท้า ยของปี
ประเด็ น ต่ า งประเทศที ยัง มี น าหนั
ํ ก ยัง คงเป็ น เรือง Covid-19
หลักๆ คือ กระแสการอนุมตั ิและรับรอง Vaccine(บริษัท moderna และ Pfizer) และภาพ
ของผูน้ าํ ประเทศต่างๆทยอยฉีด Vaccine ทีมีอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตามกระแสถูกหักล้าง
จากความกังวล Covid-19 การกลายพันธุ์ (รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษได้เผยในช่วง
วันหยุด) และสถานการณ์จาํ นวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ทัวโลกยังเพิมขึนเร็วและแรง ล่าสุด
7. ราย แสนสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วันที 6.44 แสน ราย โดยรวมทําให้ช่วงวันหยุดที
ผ่านมา หลายประเทศในยุโรป อาทิ อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, อิตาลี, ออสเตรเลีย ฯลฯ ทํา
ให้รฐั บาลของประเทศนันๆสังเข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจ & Lockdown – ธ.ค. (ดัง
ตาราง) โดยรวมส่งผลต่อสินทรัพย์เสียง อาทิ ราคานํามันดิบ เช้านีปรับฐานลงช่วงสันราว
2% (sentiment เชิงลบต่อ หุน้ กลุม่ พลังงาน) ส่วนตลาดหุน้ เอเชียเช้านีลดลงเช่นกัน ตลาด
หุน้ ญีปุ่ นและเกาหลีลดลงเฉลีย 0.5% ออสเตรเลียลดลง 0.4%
รัฐบาลยุโรป และ ไทย(จังหวัดสมุทรสาคร) สั่งเข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจ &
Lockdown ปลายปี
ประเทศ
อั งกฤษ
เนเธอรแลนด
อิ ตาลี
ออสเตรเลีย
ไทย

มาตรการเขมงวดปองกัน Covid-19 ในชวงสิ่นป 2563
เชื้อ Covid-19 กลายพันธุ ยกระดับ Lockdown เปนระดับ 4 จาก 3
หามเที่ยวบินทั้งหมดของอั งกฤษเขาประเทศตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.64
จํากัดประชาชนออกจากบานวันละ 1 ครั้ง ปดรานคา บาร
รานอาหารที่ไมจําเปน
Lockdown บางพืน้ ที่ หามรวมตัวเกิน 10 คน
· Lockdown จังหวัดสมุทรสาคร เหมือนชวง 1Q63
· ขาราชการ- บุคลากรจังหวัดที่เสี่ยงทํางานที่บาน
· ปดโรงเรียน 3 เขตรอยตอสมุทรสาคร
· ปดตลาดกุง มหาชัย

ระยะเวลา Lockdown
20 ธ.ค.63 - 30 ธ.ค.63
19 ธ.ค.63 - กลางเดือน ม.ค.64
19 ธ.ค.63 - 6 ม.ค.64
19 ธ.ค.63 - 23 ธ.ค.63
19 ธ.ค.63 - 3ม.ค.64

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS รวบรวม

ในส่วนของไทย ช่วงวันหยุดทีผ่านมา พบผูต้ ิดเชือ COVID-19 รายใหม่เพิมขึนเร็วทําจุดสูง
เป็ นประวตัติการณ์ โดยจุดกําเนิดในครังนี คือ “ตลาดกลางกุง้ ใน จังหวัดสมุทรสาคร”
รวม วั น พบผู้ติ ด เชื อรวม
ราย ใน จั ง หวั ด ได้แ ก่ สมุ ท รสาคร 694 ราย,
สมุทรปราการ 3 ราย, นครปฐม 2 ราย, กรุงเทพฯ 2 ราย, สุพรรณบุรี 1 ราย, ราชบุรี 1 ราย
ส่งผลทําให้มีการสัง Lockdown จังหวัดสมุทรสาคร รวม วัน ตังแต่ ธ.ค.
ม.ค.
(ความเข้มงวดคล้ายกับทีรัฐบาลเคยประกาศในช่วง มี.ค.- พ.ค. ) อาทิ ปิ ด
สถานทีสําคัญหลายแห่ง เช่น ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, ร้านอาหาร, สนามกีฬา, โรง
ภาพยนตร์, สถานบันเทิง เป็ นต้น ในส่วนของ กรุงเทพฯ และ จังหวัดอืนๆ รัฐบาล ประกาศ
ขอความร่วมมืองงดจัดงานฉลองเทศช่วงกาลปี ใหม่ (Countdown), ปิ ดโรงเรียนในเขตที
ติดกับสมุทรสาคร
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ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ ไทย : ASPS ประเมินว่ากระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะการบริโภค(50%ของ GDP) ประชาชนชะลอการใช้จ่ ายออกจากบ้า น
การท่องเทียว (การท่องเทียวมีสดั ส่วน 20% ของ GDP) การส่งออก (อาหารทะเลมีสดั ส่วน
ราว 2.4% ของการส่งออกสินค้าทังหมด), การลงทุนทังจากในและต่างประเทศอาจชะลอ
ตัว (นักลงทุนชะลอดูสถานการณ์)รวมถึงอาจส่งผลให้มาตรการต่างๆ ทีรัฐเคยออกมาก่อน
หน้า อาจช่ ว ยกระตุ้น เศรษฐกิ จ ได้จ ํา กัด มากขึ น อย่ า งไรก็ ต่ า มเชื อว่ า รัฐ บาลน่ า จะมี
มาตรการอืนๆ เพือกระตุน้ เศรษฐกิจออกมานอกจากนี โดยรวมถือเป็ น Downside ต่อ
คาดการณ์ GDP ปี
ASPS คาด . %yoy

ตลาดมีโอกาส Panic Sell แต่ไม่น่าจะแรงเหมือนรอบแรก
การเร่งตัวของผูต้ ิดเชือ COVID-19 ในประเทศอีกครัง ถื อเป็ นตัวแปรสําคัญทีจํากัดการ
ดําเนินการในหลายธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน และน่าจะส่งผลให้ SET Index ทีเคยฟื น
ขึนมาต่อเนืองจนผลตอบแทนตังแต่ตน้ ปี เหลือช่วงลบเพียง - . %ytd อาจมาการปรับฐาน
แรงในระยะสัน
และหากเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ COVID-19 รอบแรก คือ ช่วงเวลทีเริมมี การปิ ดกัน
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ อย่ า งจริง จัง ในสัป ดาห์ที ของเดื อ น มี .ค. พบว่า วัน แรกของ
สัป ดาห์ SET Index ปรับ ฐานแรงมากถึ ง . % และผัน ผวนแรงต่ อ อี ก – วัน แต่
หลั ง จากนั นตลาดหุ้น ก็ ค่ อ ยฟื นตั ว ขึ นตามลํา ดั บ แม้ท างรัฐ บาลได้มี ก ารประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินในเย็นวันที มี.ค. พร้อมกับเคอร์ฟิวตลอดเดือน เม.ย.
SET Index กับ Timeline COVID-19

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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Timeline การ Lockdown ของไทยในรอบที่ 1 นับตั้งแต่ กลาง มี.ค.- ปลาย มิ.ย.63

ทีมา:ฝ่ ายวิจยั ASPS

ขณะทีหากเปรียบเทียบตลาดหุน้ ต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกที
แบ่งออกเป็ น ส่วน คือ
ช่วงทีหลายๆ ประเทศมีการประกาศ Lockdown พบว่าตลาดหุน้ แต่ละประเทศทีประกาศมี
การปรับฐานในวันแรก - % ตามตารางทางด้านล่าง
การตอบสนองตลาดหุ้นเอเชียต่อ 2nd wave และการกลับมา Lockdown
ฮ่อ งกง
ญีปุ่ น เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย
ไทย
ภายหลังพบ 2nd wave
ว ันแรก (T) -0.54% -1.22% -5.31% -0.40%
-0.46%
-0.60%
T+3
0.56%
-2.39% -4.62% -2.92%
-0.23%
0.99%
T+5
-1.39% -1.83% -3.71% -1.75%
-0.01%
0.87%
T+7
1.95%
-1.01%
-0.99%
0.07%
1.38%
ภายหลังประกาศ Lockdown รอบ 2
ว ันแรก (T) -1.84% -0.87% -5.31% -3.58%
-2.78%
T+3
-2.79% -0.06% -4.62%
T+5
-4.73% -0.30% -3.71%
T+7
-4.40% -0.15%
-

เฉลีย
-1.58%
-1.92%
-1.74%
0.00%
-2.88%
-2.49%
-2.91%
-2.27%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ช่วงที COVID-19 ทัวโลกเร่งตัวขึนในระยะที (2 สัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน ต.ค.63) พบว่า
ภาพตลาดหุน้ โลกปรับฐาน . % แต่ค่อยฟื นตัวกลับมาจากการตัวเลขผูต้ ิดเชือต่อวันที
ชะลอลง บวกกับการผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ประสบผลสําเร็จ
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เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ระลอก 2 กับ MSCI ACWI Index

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ทังหมดทังมวลทีกล่ าวมาสรุ ปได้ ว่า SET Index มีโอกาสปรั บฐานแรงในระยะสัน
จากเหตุการณ์ทีพบผู้ติดเชือเร่งตัวขึน อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับตลาดหุ้น
ทัวโลกทีเผชิญกับการแพร่ระบาดในรอบที นันถือว่าปรับฐานน้ อยกว่าระยะแรก
มาก และมีการฟื นตัวเร็วจากความคาดหวังจากการฉีดวัคซีนป้ องกันทีทยอยเป็ น
วงกว้ างขึนเรือยๆ ทังนีความผันผวนของ SET Index ยังขึนอยู่กับความเข้ มข้ นของ
มาตรการป้ องกันรวมถึงระยะเวลาในการใช้ มาตรการ

กลุ่มหุ้นที่น่าจะได้ปะโยชน์ และผลกระทบจาก COVID รอบนี้
นักวิเคราะห์ทางพืนฐาน ASPS ได้ มีการประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดใน
รอบใหม่ในเบีองต้ น ว่าอุตสหกรรมหลักๆ ทีได้ น่าจะได้ รับผลกระทบมาก รวมถึง
กลุ่มทีได้ รับผลกระทบน้ อยหรือได้ ประโยชน์ดังนี
กลุ่มอุตสาหกรรมทีได้ รับผลกระทบ
กลุ่มเกษตร-อาหาร มีการระบาดของ COVID- ในพืนที จ. สมุทรสาครเมือสุดสัปดาห์
ทีผ่านมา แม้จะไม่ได้การสังปิ ดโรงงาน แต่ฝ่ายวิจยั ประเมินผลกระทบจากการระบาดของ
COVID- ในจ. สมุทรสาครได้ดงั นี ) หากคนงานมีการติดเชือ COVID- จํานวนมาก
อาจกระทบต่อกําลังการผลิตของโรงงานได้ และ ) ต้องติดตามด้านความเชือมันของ
ลูกค้าว่าสินค้าทีออกจากโรงงานในพืนทีจ. สมุทรสาคร จะได้รบั ผลกระทบหรือไม่ โดย
บริษัททีมีโรงงานและสัดส่วนรายได้ในจ.สมุทรสาครค่อนข้างมาก ได้แก่ ASIAN (ฝ่ ายวิจยั
ไม่ได้ศกึ ษา ในเบืองต้นคาดมีโรงงานอาหารสัตว์เลียง ทูน่ากระป๋ องและอืนๆ คาดมีรายได้
จากโรงงานในจ. สมุทรสาครมากกว่า % ของรายได้รวม) และ TU (มีโรงงานแปรรูปกุง้
และทูน่ากระป๋ อง คาดมีรายได้จากโรงงานในจ. สมุทรสาครราว - % ของรายได้รวม)
ทังนี TU (FV@B ) มีโรงงานแปรรู ปทูน่ากระป๋ องกระจายหลายแห่งทัวโลก อาทิ โรงงาน
แปรรู ปทูน่ากระป๋ องที จ. สงขลา โรงงานแปรรู ปทูน่ากระป๋ องทีประเทศเวียดนาม เซเชลส์
และกาน่า อีกทัง โรงงานของ TU ในประเทศกาน่าและโปรตุเกสก็ เคยมี คนงานติดเชือ
COVID- มาแล้วในช่วงกลางปี
และสามารถบริหารจัดการได้โดยกระทบต่อการ
ผลิ ต ไม่ ม าก จึ ง คาดว่ า TU จะสามารถบริห ารจัด การด้า นการผลิ ต และลดผลกระทบ
ดังกล่าวไปได้บา้ ง
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ขณะที CPF (FV@B ) มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์นาที
ํ จ. สมุทรสาคร ซึงใช้คนงานน้อย มี
สัดส่วนรายได้จากโรงงานดังกล่าวไม่ถึง % ของรายได้รวม จึงคาดได้รบั ผลกระทบจํากัด
กลุ่มเช่าซือ SAWAD และ MTC มีสาขาอยู่ในจ. สมุทรสาคร ในเบืองต้นคาดราว % ของ
จํานวนสาขาทังหมด แม้สาขาดังกล่าวจะไม่ได้ถกู ปิ ดชัวคราว และมีพนักงานเฉลียเพียง คน/สาขา แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงบ้าง ส่งผลกระทบให้
ลูกค้าออกมาขอสินเชื อลดลง ถื อเป็ น Sentiment เชิงลบ ต่อ SAWAD (FV@B ) และ
MTC (FV@B70)
กลุ่มร้ านอาหาร ทีฝ่ ายวิจยั Coverage ได้แก่ M (FV@B ) แบ่งเป็ นผลกระทบทางตรง
จากการห้า มรับ ประทานอาหารภายในร้า น โดยปั จ จุบัน M มี จ าํ นวนสาขาในจัง หวัด
สมุทรสาคร แบ่งเป็ น MK ราว สาขา จาก สาขา และ Yayoi ประมาณ สาขา จาก
สาขา ภาพรวมทําให้จาํ นวนสาขาทีได้รบั ผลกระทบทางตรงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
% ของจํานวนสาขา ณ สินงวด Q ทังหมด
สาขา (รายได้เฉลียต่อสาขางวด
9M อยู่ทีประมาณ . ล้านบาทต่อเดือน) แม้จากตัวเลขข้างต้นฝ่ ายวิจัยประเมินผล
กระทบค่อนข้างจํากัด อย่างไรก็ดียงั ต้องติดตามถึงการควบคุมการระบาด COVID- ใน
ไทย ว่าใช้ระยะเวลาเท่าใดและจํากัดพืนทีการระบาดได้มากน้อยเพียงใด ซึงอาจนําไปสู่
การออกข้อ จํา กัดการห้า มรับ ประทานอาหารในร้า นในจัง หวัดอืนหรือ ไม่ ประกอบกับ
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนืองจากผูบ้ ริโภคเริมหลีกเลียสถานที
ทีมีคนจํานวนมาก องค์ประกอบรวมเป็ น Sentiment ลบต่อราคาหุน้ รวมถึงUpside เหลือ
ราว % ช่วงสันแนะหลีกเลียงลงทุน หรือ SWITCH ไป TVO(FV@B ) ทีแนวโน้มกําไร
ปกติไต่ระดับขึนถึง Q ปั จจัยหนุนจากราคากากถัวเหลือง (Soybean Meal) และเมล็ด
ถัวเหลือง (Soybean) ในตลาดโลกเฉลีย Q ปรับเพิมขึนราว % และ % จากราคา
เฉลียงวด Q ตามลําดับ เพราะสภาวะ Supply เมล็ดถัวเหลืองโลกตึงตัว และนํามันถัว
เหลืองมี โอกาสได้รบั อานิสงค์จากการเร่ง Stock สินค้าของผูบ้ ริโภค ตามกระแส Lock
down เหมือนทีเคยเกิดขึนในงวด Q63
กลุ่มโรงแรม (CENTEL, ERW และ MINT) แม้กลุ่มฯ ไม่มีโรงแรมในรู ปแบบ Owned &
leased ในจังหวัดสมุทรสาคร (CENTEL และ MINT ได้รบั ผลกระทบเล็กน้อยในส่วนของ
ธุรกิจร้านอาหาร) แต่มองการท่องเทียวภายในประเทศช่วงปี ใหม่ทีเป็ น High Season อาจ
ชะลอตัวลง จากความกังวลเกียวกับการระบาดของ COVID- ประกอบกับราคาหุน้ ใน
กลุ่มฯ ช่วงทีผ่านมาปรับตัวขึนตอบรับความหวังด้านวัคซีน จนเกินมูลค่าพืนฐานปี
หมดแล้ว จึงคงแนะนํา ขาย สําหรับ ERW (FV@B ) และ CENTEL (SWITCH : FV@B22)
ส่วน MINT (FV@B ) แนะนํา ทยอย Take profit
กลุ่มอุตสาหกรรมทีได้ รับผลกระทบน้ อย รวมถึงหุ้นทีได้ ประโยชน์
กลุ่มหุ้นคลังสินค้ า การกลับมาระบาดอีกครังของ Covid- ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
การส่ ง ออกของไทย เพราะสิ น ค้า ในท่ า เรื อ ที รอคอยการส่ ง ออกต้อ งใช้เ วลานานขึ น
เนืองจากต้องตรวจคัดกรองทีเข้มงวดยิงขึน ขณะทีสินค้าส่งออกจําเป็ นต้องหาทีจัดเก็บ
ชั วคราว ส่ ง ผลบวกต่ อ ธุ ร กิ จ คลั ง สิ น ค้า ที บริ ก ารอยู่ ภ ายในพื นที ท่ า เรื อ ขณะที การ
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Lockdown จุด เสี ยงทัวทังจัง หวัด ที สมุท รสาครที เป็ น จุด ระบาดครังใหม่ ส่ ง ผลให้ก าร
คมนาคมขนส่งภายในจังหวัดสะดุด และอาหารทะเลในพืนทีราคาปรับตัวลดลง น่าจะทํา
ให้ผปู้ ระกอบการแปรรู ปอาหารทะเลต้องหาสถานทีเก็บสะต็อกวัตถุดิบ จําพวกอาหารสด
และอาหารทะเล โดยธุรกิ จคลังเย็นของ JWD ( % ของรายได้) มี พืนทีบริการรับฝาก
สินค้าสัดส่วนราว % ตังอยู่ในพืนทีย่านมหาชัย น่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรับฝาก
อาหารทะเลแช่แข็ งในปริมาณสูงในช่ว งทีต้อง Lockdown ทังจังหวัด ทังนี JWD ยังคง
ดําเนินงานปกติ โดยมีการปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับมาตรการภาครัฐ
อย่างไรก็ ดีหากภายหลังจาก วันทีมี การปิ ดเมื อง ภาครัฐยังไม่สามารถควบคุมการ
ระบาดได้ หรือมีการระบาดออกไปยังพืนทีอืน จะส่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม
คาดว่า Occupancy Rate ธุรกิ จคลังเย็น พืนทีย่านมหาชัยจะมากขึน หนุนกําไร Q63
น่าจะเติบโต QoQ ราคาหุน้ ปั จจุบนั มี Upside . % คาดหวัง Dividend Yield 2.64%
แนะนําซือราคาเป้าหมายปี
อิง DCF อยู่ที บาท
กลุ่มหุ้นถุงมือยาง ฝ่ ายวิจัยประเมินหุน้ ทีได้ประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19
ได้แก่ STGT และ STA จากความต้องการใช้ถงุ มือยางเพิมขึน อีกทัง Valuation ยังน่าสนใจ
จึงแนะนําซือ STGT (FV@B ) และ STA (FV@B ) ทีปั จจุบนั ซือขายที PER ปี
เพียง และ เท่า ตามลําดับ
กลุ่ม ICT ช่วงทีมีการระบาด COVID-19 ในช่วงแรก เป็ นหนึงในอุตสาหกรรมทีปรับฐาน
น้อยมาก จึงเชือว่าในรอบนีน่าจะปรับฐานจํากัดเช่นกัน โดยชืนชอบ ADVANC มากสุด
กลุ่ม Global Play เช่นหุน้ ทีอิงกับราคาหนํามันดิบ ซึงฝ่ ายวิจยั ฯชืนชอบหุน้ ใหญ่อย่าง PTT
มากสุด โดยผลการดําเนินงานค่อยๆฟื นตัวตามเศรษฐกิ จโลกในภาพใหญ่ หนุนความ
ต้องการใช้ปิโ ตรเลี ยม/ปิ โ ตรเคมี เพิมขึน ขณะที Valuation ยังโดดเด่น โดยราคาหุ้น ยัง
laggard กลุม่ ฯ มองเป็ นโอกาสหาจังหวะเข้าลงทุน
Toppicks วั น นี ชื นชอบหุ้ น ใหญ่ ไ ด้ แรงหนุ น จาก Fund Flow และได้ รั บ ผลกระทบ
จาก COVID-19 น้ อย คือ PTT, ADVANC
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

