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22 มกราคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ท่าทีข องทางการที่ผ่ อนคลายเรื่ องมาตรการควบคุ ม Covid-19 ถือเป็ น
Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในธุรกิจบริการ ส่วนการเดินนโยบายการค้าของ
สหรัฐ-จีน ยังคงมีกาแพงภาษีต่อไปตามเดิม ซึ่งน่าจะผลักดันเม็ดเงินลงทุน
ทางตรง-อ้อม เข้าสู่เอเซีย คาด SET Index ยังปรับฐานภายใต้ Downside
จากัด พอร์ตจาลองไม่ปรับ Top Pick เลือก BDMS, CPF และ TISCO

คาดว่า SET Index ยังอยู่ในช่วงปรับฐาน แต่ Downside จากัด
การเริ่มผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมการระบาดของ Covid-19 ในพืน้ ที่สาคัญอย่าง
กทม. และจังหวัดที่เคยมีจานวนผูต้ ิดเชือ้ สูง สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ Covid-19 ใน
ประเทศที่ผอ่ นคลายมากยิ่งขึน้ และหากสามารถควบคุมการระบบาดได้ภายในงวด 1Q64
ก็จะทาให้ Downside ของประมาณการ GDP Growth ที่ทาไว้ในช่วง 2.2 – 2.7% น่าจะ
ถูกจากัดลงนับเป็ น Sentiment บวกต่อตลาดหุน้ เฉพาะอย่างยิ่งหุน้ ในภาคบริการ อย่าง
โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, ค้าปลีก เป็ นต้น ส่วนประเด็นในต่างประเทศให้ความสาคัญกับ
ท่าทีในเรือ่ งต่างๆ ของ ปธน.สหรัฐฯ คนใหม่ โดยในส่วนของการค้าระหว่างประเทศเชื่อว่า
ท่าทีต่อจี นในเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้ายังไม่เปลี่ยนแปลง โดยกาแพงภาษี ที่ตงั้ ไว้
ระหว่างกันยังคงมีอยู่ แต่แนวทางในการทางานอาจเปลี่ยนไปจากสมัย ปธน. ก่อนหน้านี ้
กรณีดงั กล่าวเชื่อว่ายังจะทาให้กระแสการย้ายฐานการผลิตเพื่อลดผลกระทบจาก Trade
War ยังมีอยู่ และในอีกทางหนึ่ง การไหลเข้าของเงินลงทุนทางอ้อมสูภ่ มู ิภาคเอเซียก็ยงั จะ
เกิดขึน้ ได้ต่อไป ภาพรวมของ SET Index วันนีย้ งั น่าจะผันผวนต่อเนื่อง กรอบช่วง 1500 –
1530 จุด พอร์ตจาลองวันนีไ้ ม่มีการปรับ Top pick ได้แก่ BDMS, CPF และ TISCO

1,513.51
-2.21
98,996.83

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

233.60
282.18
1,229.59
-1,745.37

หุ้นเด่นทีไ่ ด้ประโยชน์จากการผ่อนคลายมาตรการ
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(21/01/2021)
กลุ่ ม ธพ.

TISCO

BUY

95.00

102.00

7.4%

11.66

7.37

KBANK

BUY

125.00

126.00

0.8%

13.80

2.40

12.8%

31.26

2.56

กลุ่ ม สื่ อและสิ่ งพิมพ์
PLANB

BUY

6.65

7.50

กลุ่ มอุปโภค-บริโภค
RS

BUY

21.70

26.00

19.8%

27.23

2.94

OSP

BUY

34.75

41.00

18.0%

25.84

3.48

M

BUY

51.75

61.00

17.9%

24.57

3.74

CRC

BUY

32.25

38.00

17.8%

31.92

1.25

กลุ่ ม โรงพยาบาล
BCH

BUY

14.60

19.50

33.6%

26.13

1.93

PR9

BUY

9.35

11.00

17.6%

26.22

1.48

BDMS

BUY

21.40

24.00

12.1%

39.27

1.27

กลุ่ ม ขนส่ง
BTS

BUY

9.85

12.80

29.9%

31.62

2.85

BEM

BUY

8.25

10.20

23.6%

37.73

1.72

ที่มา: ASPS Research
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่วา่ ประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทาขึน้ โดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีน้ า หรือเสนอแนะให้ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ า่ น ไม่วา่ จะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ า่ น โดยไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่วา่ กรณีใด
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Trade war ยังต้องติดตาม ระยะสั้นกดดันราคา Soft commodity
ประเด็นต่างประเทศในวันนีไ้ ม่ได้มีอะไรพิเศษ คือ ตลาดหุน้ ทั่วโลกยังคงอยูใ่ นโหมดซึมซับ
ประเด็นการรับตาแหน่งประธานาธิ บดี สหรัฐ นาย Jeo Biden โดยหลังจากนีส้ ิ่งที่ตลาด
คาดหวังคือ 10 วัน จนถึง100 วันแรกหลังเข้ารับตาแหน่งจะเห็นรัฐบาลของประธานาธิบดี
Biden ผลักดันนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญ (ราว 9% ของ GDP
สหรัฐ) รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนให้กบั ประชาชนสหรัฐ 100 ล้านคน
อย่างไรก็ตามอีกประเด็นสาคัญคือ กระแส Trade war สหรัฐ-จีนที่ดเู หมือนจะยังคงมีอยู่
ในระยาว หลังจากตลอดอาทิตย์นยี ้ งั เห็น การส่งสัญญาณ 2 ฝั่ง คือฝั่งจีน 1.ออกกฎหมาย
ควบคุมการส่งออกแร่ Rare earth ฯลฯ ฝั่งสหรัฐ ปั จจุบนั ยังคงข้อตกลงการค้า และ การ
ขึน้ ภาษี นาเข้า Tariff 4 รอบที่เริ่มตัง้ แต่ปี 2561 เชื่อว่าภาพ Trade war ในระยะกลางยาว จะยังเป็ นปั จจัยทาให้เห็นการย้ายฐานการผลิต เพื่อหลีกหนี Trade war ถื อเป็ น
Sentiment บวกต่ อ หุ้ น กลุ่ ม นิ ค ม ( AMATA, WHA) ที่ ส าคั ญ คื อ ราคาสิ น ค้ า Soft
Commodity ยังคงปรับลงแรงต่อตลอดทัง้ อาทิย ์ ล่าสุด วานนี ้ ราคากากถั่วเหลือง, ปรับลง
ต่อ 1% WTd ปรับลงรวม 5.4% เป็ น Sentiment ลบช่วงสัน้ ต่อ TVO(FV@37) แต่เป็ น
Sentiment บวกต่อ CPF(FV@B42)
การเปลีย่ นแปลงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ จากวันก่อนหน้า และนับตัง้ แต่ตน้ สัปดาห์
(Wtd)

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั ASPS, Update ถึงวันที่ 22 ม.ค.64

สัปดาห์หนิ้ติดตามประชุม Fed, งบ Real Sector
ประเด็นสาคัญที่มีนา้ หนัก การลงทุนในตลอดสัปดาห์หน้า ( Week ahead) เริ่มจากใน
ต่างประเทศ : ตลาดให้นา้ หนัก 1.)IMF รายงานคาดการณ์ World GDP Growth จะปรับ
ลดมุมมองลงมาก/น้อยเพียงใด หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้า World Bank นาร่องปรับลด
GDP โลกปี 2564 ลงเหลือ 4%yoy(เดิม 4.2%) , 2.) ติดตามผลการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐ(Fed) เวลาตี 2 วันพฤหัสบดี 28 ม.ค. คาดยังคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่เดิม 00.25% (ตลาดให้นา้ หนักการแถลงของประธาน Fed นาย Jerome Powell จะมีมมุ มองต่อ
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ดอกเบีย้ และวงเงิน QE อย่างไร แต่คาดไม่น่าจะมีอะไรพิเศษ เพราะสัปดาห์ที่แล้ววัน
พฤหัส 14 ม.ค. ประธาน Fed สุนทรพจน์ ว่ายังไม่มีแนวคิดที่จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
นโยบายในเร็วๆนี ้ โดยอิง (Dot plot) ล่าสุด Fed จะยังคงอัตราดอกเบีย้ ต่าไปจนถึงปี 2566
เป็ นอย่างน้อย เชื่อว่าจะยังเป็ น Sentiment บวกต่อตลาดหุน้ โลก และทาให้ Dollar Index
อ่อนค่า หนุนให้เงินบาท/ดอลลาร์ทรงตัวแข็งค่า บวกต่อ SET Index
ปัจจัยที่ให้น้าหนักในสัปดาห์หน้า

ที่มา: Bloomberg, ฝ่ ายวิจยั ASPS

ในประเทศ ให้น า้ หนัก รายงานงบบริษัท จดทะเบี ย นงวด 4Q63 ถัด มาคื อ กลุ่ม Real
Sector (ดังรูป) นาโดย
SCGP(FV47.0) คาดก าไร 4Q63เติ บ โตโดดเด่ น 1.66 พั น ล้า นบาท (+25%QoQ,
+39%YoY) แรงหนุนจาก Demand กลุม่ Food & Beverage และ FMCG ที่ฟื้นตัวได้ดีขนึ ้
QoQ โดยเฉพาะในไทยและเวียดนาม หนุนยอดขาย เติบโต 4%QoQ ในส่วนปี 2564 คาด
ยอดขายจะเติบโต 13.1%YoY ที่ 1.05 แสนล้านบาท ตามการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ ความ
ต้องการกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ กล่องลูกฟูก ฯลฯ แนะนาซือ้ ลงทุนระยะยาว แต่ระยะสัน้ ควร
ให้ราคาย่อตัวลงมาก่อน
SCC(FV450.0) คาดการณ์กาไรสุทธิ 4Q63 ที่ 8,816 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24%YoY แม้จะมี
การหยุดซ่อมบารุ งโรงงาน MOC ซึ่งเป็ นปิ โตรเคมีตน้ นา้ ทาให้รายได้รวมลดลง 13%YoY
แต่ชดเชยได้จาก Spread ผลิตภัณฑ์หลักที่เพิ่มขึน้ มาก บวกกับกาไรจากธุรกิจ Packaging
ที่ฟื้นตัวจากฐานต่าในปี ก่อน โดยรวมยังแนะนาซือ้ เชื่อว่ากาไรที่จะกลับมาเติบโตเด่น
ในช่วงหลายปี ขา้ งหน้า บวกกับ Fund flow ต่างชาติที่เริม่ กลับมาซือ้ หุน้ SCC
PTTEP(FV118.0) คาดกาไรสุทธิ 4Q63 อยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท ลดลง 47.1%qoq รับผล
ลบจากรายการพิเศษที่สทุ ธิแล้วในงวดนีเ้ ป็ นขาดทุนรวมราว 2.0 พันล้านบาท แต่หากตัด
รายการพิเศษ พิจารณาเฉพาะกาไรปกติคาดจะลดลงเล็กน้อยเพียง 5.3%qoq ขณะทีง่ วด
1Q64 ลุน้ กาไรประคองตัวได้ QoQ และทัง้ ปี 64 กาไรพลิกฟื ้ น YoY คาแนะนาคือ trading
ตามทิศทางราคานา้ มันได้
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Calendar วันประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนงวด 4Q63

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั ASPS, Update ถึงวันที่ 22 ม.ค.64

กาไรกลุ่มฯ 4Q63 ดีกว่าคาด เติบโต 8% QoQ เลือก TISCO และ
KBANK
กาไรสุทธิ กลุ่มฯ (8 ธนาคาร) งวด 4Q63 เท่ากับ 3.1 หมื่นล้านบาท เติบโต 8% QoQ (24% yoy) และดีกว่าคาด นาโดย KBANK ที่รายงานกาไรเกินคาดหมาย ขยายตัว 99%
QoQ หลังผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss : ECL) ลดลง
จากงวดก่ อ นอย่า งมี นัย ฯ ตามด้ว ย KTB เติ บ โตตามคาด 12.9% QoQ เท่ า กับ 3.45
พันล้านบาท จากภาระการตัง้ ECL ต่าลงราว 26% QoQ หลังตัง้ สูงในช่วงก่อนหน้า ชดเชย
รายได้ที่ยงั ถูกกดดันจากรายได้ดอกเบีย้ รับสุทธิ ตามสภาวะดอกเบีย้ ขาลง ส่วน SCB กาไร
สุทธิ เพิ่ม 7% QoQ อยู่ที่ 4.97 พันล้านบาท หนุนด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมฯ ฟื ้ นตัวเด่น
33% QoQ จาก Performance Fee ในส่วนของ Bancassurance และ TISCO รายงาน
กาไรเติบโต 1.5% QoQ
ทัง้ นี ้ การเติบโตของกาไรสุทธิกลุม่ ฯ หนุนด้วย Credit Cost ลงมาที่ 1.7% จาก 1.9% ใน
งวด 3Q63 ประกอบกับรายได้รวมเติบโต 4% QoQ อยูท่ ี่ 1.91 แสนล้านบาท หลักๆ รายได้
ที่มิใช่ดอกเบีย้ ขับเคลื่อนด้วยกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (FVTPL) ในกลุม่ ของ ธ.พ.
ขนาดใหญ่ ตามการปรับตัวขึน้ ของตลาดหุน้ ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมฯ กลุ่มฯ ฟื ้ นตัว
13% QoQ ส่วนรายได้ดอกเบีย้ รับสุทธิชะลอตัว 1.9% QoQ ผลจาก NIM ของ ธ.พ. ขนาด
ใหญ่อ่อนตัว ตามสภาวะอัตราดอกเบี ย้ ขาลง (แต่เห็นการฟื ้ นตัวของ NIM ในกลุ่ม ธ.พ.
ขนาดกลาง – เล็ก อย่าง KKP, TISCO และ TMB) โดย NIM กลุ่มฯ ลงมาที่ 2.84% จาก
2.93% ในงวดก่อน บนฐานสินเชื่อเติบโต 2.2% QoQ เท่ากับ 12.9 ล้านล้านบาท
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สาหรับคุณภาพสินทรัพย์ NPL Ratio ใกล้เคียงงวดก่อนที่ 3.4% โดยสินเชื่ อราว 20% ยัง
อยู่ในมาตรการพักชาระหนี ้ แต่เริ่มเห็นภาพชัดมากขึน้ หลังลูกหนีเ้ ข้าร่วมมาตรการฯ
สามารถกลับมาชาระตามปกติราว 75% - 90%
คงน้ ำหนั กเท่ ำตลำด เลือก KBANK และ TISCO จำกคุ ณภำพสินทรั พย์ค่อนข้ ำง
ชัดเจน และมีกำรตัง้ ECL สูงในช่วงทีผ่ ่ำนมำ เป็ นหุ้นเด่นของกลุ่มฯ
สรุปกาไรกลุ่มธ.พ. 4Q63

ที่มา: กรมควบคุมโรค

หุ้นเด่น ธีมเปิดเมือง Play หลังกทม. เริ่มคลายล็อคสถานที่เสี่ยง
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศมีแนวโน้มดีขนึ ้ เห็นได้จากจานวนผูต้ ิดเชือ้ รายใหม่ท่ วั
ประเทศ ล่าสุดเพิ่มขึน้ 142 ราย โดยจานวนผูต้ ิดเชือ้ เฉลีย่ ย้อนหลัง 7 วัน ล่าสุดลดลงเหลือ
219 ราย จากสัปดาห์ก่อนที่ 232 ราย (ดังรูป)
จานวนผูต้ ิดเชื้อรายใหม่ของไทย

ที่มา: กรมควบคุมโรค

จานวนผูต้ ิดเชือ้ ที่ลดลง หนุนให้ภาครัฐเริ่มเดินหน้าผ่อนคลายการมาตรการควบคุมโรค
โดยวานนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผ่อนปรนสถานที่ 13
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ประเภทกลับเปิ ดได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ม.ค. 2564 เป็ นต้นไป เช่น ร้านเกม-อินเทอร์เน็ต, สถาน
ดูแลผูส้ งู อายุ, สนามแข่งขัน (ยกเว้นสนามมวย สนามม้า) สถานที่จัดเลีย้ งที่มีคนไม่เกิน
300 คน, สนามพระเครื่อง, สถานเสริมความงาม, สถานออกกาลังกาย (ฟิ สเนส), สถาน
ประกอบการนวด-สปา เป็ นต้น (ดังรูป)
สถานที่ที่ กทม. คลายล็อคให้กลับมาเปิดได้

ที่มา: กรุ งเทพธุรกิจ

ASPS มองว่าการผ่อนคลายการมาตรการควบคุมโรคของ กทม. จะช่วยกระตุน้ ให้จงั หวัด
อื่นๆ เริม่ พิจารณาเดินหน้าผ่อนคลายตามมา เช่น กาญจนบุรเี ริม่ ผ่อนคลายการปิ ดโรงแรม
และรีสอร์ท , สมุท รสาครจะพิ จ ารณาเปิ ด ตลาดกลางกุ้ง ในวัน ที่ 26 ม.ค. 2564, ตราด
พิจารณาผ่อนคลายในวันที่ 31 ม.ค. 2564 เป็ นต้น
ภายหลังจากนี ้ ตลาดให้นา้ หนักต่อการพิจารณาผ่อนคลายสถานที่ที่ยัง ถูกสั่งปิ ด เช่น
สถานบันเทิง, สนามมวย, สถานศึกษา เป็ นต้น (ดังรู ป) ซึ่งต้องในนา้ หนักต่อไปว่า สถานที่
เหล่านีจ้ ะกลับมาเปิ ดตามปกติได้รวดเร็วเพียงใด โดยจานวนผูต้ ิดเชื อ้ รายใหม่ในช่วง
สัปดาห์หน้า-ปลายเดือน ม.ค. 2564 เนื่องจากเป็ นปั จจัยสาคัญที่กาหนดการผ่อนคลาย
สถานที่ในระยะต่อไป
สถานที่ที่ กทม. อาจพิจารณาผ่อนคลายในระยะถัดไป

ที่มา: กรุ งเทพธุรกิจ
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ภาพรวม ASPS ประเมินว่าการผ่อนคลายสถานที่ตา่ งๆ เป็ นบวกต่อเศรษฐกิจไทย ทัง้ การ
จับจ่ายใช้สอย, การค้า และการเดินทาง

ดังนัน้ ฝ่ ายวิจยั ฯ จึงทาการคัดกรองค้นหา หุน้ พืน้ ฐานแข็งแกร่ง ที่ได้ Sentiment เชิงบวกใน
ธีม “เปิ ดเมือง Play” ผ่านหุน้ ใน 5 Sector หลักดังนี ้
1. กลุ่มธ.พ. ดีขนึ ้ ทัง้ ในมุมความต้องการใช้สนิ เชื่อ รวมถึงลดคามเสีย่ งของการเกิด
NPL แนะนำ TISCO, KBANK
2. กลุ่ม Media โดยเฉพาะสื่อนอกบ้าน รายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ แนะนำ PLANB
3. กลุ่ มอุ ปโภคบริโภค การจับจ่ายใช้สอยที่มากขึน้ บวกกับยังได้แรงหนุนจาก
มาตรการภาครัฐที่มีการกระตุน้ เศรษฐกิจต่อเนื่อง อาทิ คนละครึง่ , เราชนะ เป็ น
ต้น แนะนำ OSP, RS, CRC และ M
4. กลุ่ ม โรงพยำบำล ได้ Sentiment บวกจากการเพิ่ ม ขึน้ ของผู้ป่ วยที่ มี โอกาส
เพิ่ ม ขึน้ ทั้ง ในและต่า งประเทศ รวมถึ ง ยั ง ได้ก ระแสการฉี ด วัคซี น หนุน อี กแรง
แนะนำ BDMS, BCH และ PR9
5. กลุ่นขนส่ง ปริมาณการใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าที่นา่ จะทยอยเพิ่มขึน้ ตามลาดับ
ส่งผลดีต่อหุ้น BEM, BTS
หุ้นเด่น Theme “เปิดเมือง Play”
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(21/01/2021)
กลุ่ ม ธพ.

TISCO

BUY

95.00

102.00

7.4%

11.66

7.37

KBANK

BUY

125.00

126.00

0.8%

13.80

2.40

PLANB

BUY

6.65

12.8%

31.26

2.56

RS

BUY

21.70

26.00

19.8%

27.23

2.94

OSP

BUY

34.75

41.00

18.0%

25.84

3.48

M

BUY

51.75

61.00

17.9%

24.57

3.74

CRC

BUY

32.25

38.00

17.8%

31.92

1.25

กลุ่ ม สื่ อและสิ่ งพิมพ์
7.50

กลุ่ มอุปโภค-บริโภค

กลุ่ ม โรงพยาบาล
BCH

BUY

14.60

19.50

33.6%

26.13

1.93

PR9

BUY

9.35

11.00

17.6%

26.22

1.48

BDMS

BUY

21.40

24.00

12.1%

39.27

1.27

BTS

BUY

9.85

12.80

29.9%

31.62

2.85

BEM

BUY

8.25

10.20

23.6%

37.73

1.72

กลุ่ ม ขนส่ง
ที่มา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Toppick วันนีเ้ ลือกหุ้นเด่นในหุ้นเด่น ธีม “เปิ ดเมือง Play” ทีม่ ีสภำพคล่องและ Free
Float สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยตลำดที่ 44% มีโอกำสได้ แรงหนุ นต่อเนื่องหำกตลำดฯ มีกำร
ปรั บกำรคำนวณดัชนี ตำมวิธี Free Float Adjusted Market Capitalize อย่ ำง BDMS
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(มี Free Float 65%), TISCO (มี Free Float 82%) และยังชื่นชอบ CPF (มี Free Float
46%) ได้ Sentiment ในส่ ว นของรำคำ Soft Community ปรั บ ตั ว ลงในช่ ว งนี ้ หนุ น
ต้ นทุนวัตถุดิบดีขนึ ้

SET vs Sector Return 2020

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนาใน Market Talk

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

