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SET Outlook & Strategy 
SET Outlook  
คาดดัชนีฯ มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อ ตัวเลขติดเชื้อ Covid-19 ทั ่วโลกพุ่ง
ต่อเนื่อง  ราคาน ้ามันถูกฉุดจาก OPEC+  ส่วนของไทยกลับมากังวลติดเชื้อ
เพิ่มในประเทศ และเงินบาทยังอ่อนค่าต่อ กลยุทธ์ ตลาดยังเสี่ยงต่อการถูก
ขาย นักลงทุนควรชะลอดูทิศทาง หรือเก็งก าไรในหุ้นได้ประโยชน์จาก Covid-
19 … ตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกแตะ 13 ล้านคนแล้ว (เพิ่มมากใน 
สหรัฐฯ บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย) เฉพาะเพิ่ม 2.0% ต่อวัน จึงเกิดความ
กังวลว่าจะมีผลมาถึงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ(และของโลก) นักลงทุนพุ่งเข้าหา 
safe haven asset ทั้งทองค าและพันธบัตรรัฐบาล แน่นอนว่าเป็นลบต่อ
ตลาดหุ้น แม้ตลาดสหรัฐฯที่มีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี่ที่บวกจากเร่ืองนี้ ยังปรับตัว
ขึ้นแทบไม่ได้เลย  ขณะที่ของไทยเอง ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มาจากอียิปต์และซูดาน 
ที่ไม่มีการควบคุมส่งผลให้เกิดความกังวลว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มในไทย โดย 
ศบค.จะแถลงเรื่องนี้เวลา 11.30 น. เรามองว่านักลงทุนมีควมระแวงในเรื่องนี้
อยู่แล้ว หากพบว่ามีการระบาดมายังคนไทย จะลบต่อตลาดหุ้น (แต่คาดช่วง
สั้นๆ) ... ราคาน ้ามันดิบ Brent เช้านี้ $42.1 เหรียญ นอกจากผลกระทบใน
เรื่องเศรษฐกิจแล้ว พรุ่งนี้(15) กลุ่ม OPEC+ จะประชุมขอเพิ่มก าลังการผลิต 
2 ล้านบาร์เรล/วัน หากท าจริง จะลบต่อผู้ผลิตน ้ามัน(PTTEP, PTT) แต่จะ
บวกต่อหุ้นปิโตรเคมีบางตัว (PTTGC, SCC) … จีน-สหรัฐฯ ยังมีประเด็นใน
เรื่องการตอบโต้ที่จีนออกกฎหมายความมั่นคง จะไปเริ่มต้นที่การ ban ตัว
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของแต่ละฝ่ายก่อน ท าให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดสงคราม
การค้ารอบใหม่ ... Event ที่ติดตามวันนี้ ธปท.แถลงประมาณการเศรษฐกิจ
ไทย (10.00 น.)  ประชุมครม. และ  ADVANC มี Group Interview 
Strategy 
ข่าวลบใหม่ที่เข้ามาช่วงบ่ายคือ Covid-19 ของไทยเอง จะกดดันตลาดเช้านี้ 
เงินบาทอ่อนลงต่อ 31.44 บาท/ดออล่าร์ สื้อนจากข่าวนี้ และนักลงทุนก าลัง
จับตาดูการปรับครม. ซึ่งจะเป็นได้ทั้งบวกและลบ โดยคาดรู้ชื่อสัปดาห์นี้ ... 
กลยุทธ์ลงทุน การเข้าซ้ือควรรอให้ตลาดฟื้น หรือเน้นเล่นเก็งก าไรกรอบเวลา
สั้นๆ เลี่ยงหุ้นอิงผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19  (ท่องเที่ยว น ้ามัน) 
และเก็งก าไรหุ้นรับผลบวกต่อ Covid-19 แทน ... หุ้นแนะน าในพอร์ต วันนี้เร่ิม
ตัด BGRIM และ DCC ออก โดยเพิ่ม MEGA และ CPF เข้ามา โดยพอร์ตหลัก 
ประกอบด้วย MEGA(10%), COM7(10%), KCE(20%), JMT*(20%) ส่วน
พ อ ร ์ ต KTBST SET50 ( Skynet)  ม ี ห ุ ้ นCPF( 2 0% ) , CBG( 2 0% ) , 
ADVANC(20%) 
* เป็นหุ้นที่แนะน าโดย KTBST ยังไม่ได้จัดท าบทวิเคราะห์ 
Strategy Stock Pick 
CPF (เป้าเชิงกลยุทธ์ 35 บาท) – รับผลบวกคู่แข่งติด Covid-19 
 เราประเม ินว ่า ด้วยข่าวในเช ิงบวกหลายข่าว รวมทั ้งค ู ่แข ่งข ันใน
ต่างประเทศติด COVID-19 ยังหนุนราคาหุ้นกลุ่มนี้ให้ขยับตัวสูงข้ึนได้ 

 เราคาดก าไรปกติ 2Q20E น่าจะโตจากปีก่อนได้ค่อนข้างดี เบื้องต้น  4.1 
พันล้านบาท +14% YoY, -17% QoQ  เพิ่มขึ้น YoY จากราคาสุกรใน
เวียดนามที่อยู่ในระดับสูง แต่ QoQ ลดลงเพิ่มมีการ lock down ประเทศ 

 คาดก าไรสุทธิในปี 2020E อยู่ที่ 1.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น +7% YoY 
(และคงก าไรปกติที่ 1.67 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น +62% YoY) โดยเรา
คาดผลประกอบการจะดีขึ้นในไตรมาส3 เนื่องจากราคาหมูและไก่ในไทย
มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นมาเพราะการผ่อนคลายการ lock down 

 Technical : XO, CFRESH 
 Key Events 

 

 วันนี้ : ตัวเลขส่งออกของจีน  
 

 
 

News Comment 
 ( + ) Food (Overweight) ผู้ส่งออกกุ้งไทยมองโอกาสเพิ่มหลังจีนระงับน าเข้า
กุ้งเอกวาดอร์  
( - ) Tourism (Neutral) COVID-19 หวั่นกลับมาแพร่เชื้อระลอก 2 ในไทย 
 Company Report 
 ( + ) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า 
( - ) CPN (ซื้อ/เป้า 58.00 บาท) 2Q20E พลิกเป็นขาดทุน แต่จะฟื้นตัวดีใน 
3Q20E 
( 0 ) AMATA (ถือ/เป้า 16.00 บาท) ยอด presale และ transfer จะกลับมา
ตั้งแต่ 3Q20E 
 Economic Outlook 
 
 ตลาดสหรัฐฯ วิ ่งในกรอบหลังความเสี ่ยงต่อตลาดเพิ ่มขึ ้น ฝั่งรัฐ

แคลิฟอร์เนียได้สั่งปิดสถานประกอบการกลุ่มบาร์และโรงภาพยนตร์
ควบคุมการระบาด ขณะที่นักลงทุนมีแนวโน้มสลับกลุ่มเล่นผ่านการขาย
ท าก าไรกลุ่มเทคโนโลยีก่อนช่วงรายงานผลประกอบการ รวมทั้งการ
ประนามการอ้างสิทธิของจีนในทะเลจีนใต้โดยสหรัฐฯ ยังสร้างแรงกดดัน
เชิงการเมืองต่อตลาดหุ้น 

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของอินเดียฟ้ืนตัวสวนทางตลาดคาดการณ์ ตามไป
กับทิศทางของดัชนีราคาโลก หลังจากจ านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท า
ให้การใช้จ่ายครัวเรือนฟื้นตัวได้ช้าแต่โดยปรกติแล้วประเทศอินเดียมี 
MPC ประมาณ  0.6 ท าให้ยังมีการใช้จ่ายในระดับสูงโดยเปรียบเทียบ 

 What to Watch 
           ติดตามรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ คาดว่ารายงานฟื้น
ตัวครั้งแรกในรอบสามเดือน ตามไปกับภูมิภาคยุโรป สะท้อนการฟื้นตัวของ
อุปสงค์ของภาคธุรกิจและครัวเรือนภายในประเทศท าให้การหมุนของเงิน 
(Velocity) ไปช่วยสนับสนุนระดับดัชนีราคา 

Date Major Events Expected Prior 
14 Jul 20 CN Balance of Trade $ 58.6B $62.93B 

 DE Economic Sentiment  60 63.4 
 US Inflation Rate YoY 0.6% 0.1% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Asset Allocation 

 

* SAA 2020:  DM equity 35%  EM equity 35%  Fixed Income 20%  Cash 5% 
Alternative Investment 5% 

Analyst: Mongkol Puangpetra (Reg. no. 1937) & Fundamental Research Team 
Research Team 

33 28 20 10 9

DM Equity EM Equity Fixed Income Alt. Asset Cash
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SET Review 
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SET Recap 
SET ปิดที่ระดับ 1,342.37 จุด ลดลง 8.13 จุด (-0.60%) มูลค่าการซื้อขาย 
62,374.16 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ คาดหวังความคืบหน้ายาต้านไวรัส
โควิด-19 ปัจจัยภายในประเทศ การปรับ ครม.ของไทย 

Most Active Top Gainers Top Losers 
1. CPF 
  

1. SMT 
 
 
 
 
  

1 TFI <C, NP>
 
  
(หุ้น) ล ่ า สุ ด
 เปลี่ยนแปลง 
(%) 
PACE <C, NP>
  

2. STGT  
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM  
('000 บาท) ล ่ า สุ ด
 เปลี่ยนแปลง 
(%) 
BAM
 7,028,983. 9
4 24. 70
 - 1. 80 ( -
6.79%) 
AOT 
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM  
('000 บาท) ล ่ า สุ ด
 เปลี่ยนแปลง 
(%) 
BAM
 7,028,983. 9
4 24. 70
 - 1. 80 ( -
6.79%) 
AOT 

2. ASIAN 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. TRUBB 
3. STGT  3. CFRESH 

 
  

3. MNIT2 
 
 
  

   
Sector Performance 
Sector Value (Bt mn) Last Change 
PERSON 2831.61 277.53 8.06% 
ETRON 3212.15 1566.01 6.94% 
AGRI 2038.10 238.9 3.95% 
FOOD 7095.83 12255.14 1.28% 
PROP 2063.43 195 -0.25% 
ICT 3476.57 142.27 -0.57% 
SET 62374.16 1342.37 -0.60% 
COMM 4073.47 35807.56 -0.62% 
CONMAT 1445.91 9521.04 -0.71% 
ENERG 11030.14 21778.13 -0.76% 
TRANS 3549.18 313.28 -1.00% 
BANK 3726.23 281.65 -1.49% 
 
Net Position Classified by Investor Type 
Unit: Bt mn Last WTD MTD YTD 
Bond         
Foreign (2,158) 8,649 44,316 (84,595) 
Stock         
Foreign 423 684 (24,569) (218,500) 
Institution (894) (7,360) 10,054 77,640 
Retail 680 7,468 9,992 138,864 
Proprietary (208) (791) 4,524 1,994 
Futures         
Foreign (210) (44) (13,667) 101,643 
Institution 639 (4,361) 2,400 (8,635) 

 

 Foreign Net Position in Asia Stock Market 
(USD mn) Daily WTD MTD QTD YTD 
India -124  26  -158  (158)  (2,599)  
Indonesia -3  -3  -46  (46)  (1,085)  
Japan -3  -717  -717  (717)  (66,810)  
Malaysia -14  -63  -121  (121)  (3,912)  
Philippines -17  -17  11  11  (1,315)  
South Korea 27  75  -1,310  (1,310)  (22,990)  
Taiwan 139  139  1,229  1,229  (17,612)  
Thailand 13  13  -60  (60)  (6,860)  
Vietnam -4  -4  -22  (22)  (124)  

 

 

 

 
 

International Stock Indexes 

 
 
Global Market P/E Comparison 

 
 

 
 

 

 

YTD
Last Net Chg.  % Chg. % chg

USD Index Spot Rate 96.46 (0.19) -0.2 0.2
USD-EUR 1.13 0.00 0.4 1.2
USD-GBP 1.26 (0.01) -0.5 -5.4 
YEN-USD 107.3 0.36 0.3 1.2
CNY-USD 7.00 (0.00) -0.1 -0.5 
THB-USD 31.40 0.06 0.2 -5.4 

1-DayCurrency

YTD
Region/CountryIndex Last Net Chg.  % Chg. % chg
World The Global Dow 2,907.45 13.88 0.48 -10.7 

The Global Dow Euro 2,408.11 0.91 0.04 -11.7 
DJ Global 411.92 (0.5700) -0.14 -5.2 
Bloomberg World Index 251.4 0.20 0.08 -1.7 
MSCI World 2,253.76 (5.84) -0.26 -4.4 
MSCI Emergin Market 1,071.36 2.09 0.20 -3.9 
MSCI Thailand 461.28 (3.35) -0.72 -17.6 

Americas Dow Jones 26,085.8 10.50 0.0 -8.6 
NASDAQ 10,390.84 (226.60) -2.1 15.8
S&P 500 3,155.22 (29.82) -0.9 -2.3 

Europe Stoxx Europe 600 370.5 3.67 1.0 -10.9 
Euro Zone Euro Stoxx 50 3,350. 53.78 1.6 -10.6 
France CAC 40 5,056.23 85.75 1.7 -15.4 
German DAX 12,799.97 166.26 1.3 -3.4 
UK FTSE 100 6,176.19 80.78 1.3 -18.1 
Asia-Pacific MSCI AC Asia Pacific Index 166.16 1.48 0.9 -2.6 
Thailand SET Index 1,342.37 (8.13) -0.6 -15.0 
China Shanghai SE Composit 3,443.29 59.96 1.8 12.9
China Shenzhen CSI 300 4,852.96 99.83 2.1 18.5
Hong Kong Hang Seng 25,772.12 44.71 0.2 -8.6 
Philippines Philippines Stock Exchange 6,172.57 (24.81) -0.4 -21.0 
Indonesia Jakarta SE Composite 5,064.45 33.19 0.7 -19.6 
Japan Nikkei 22,784.74 493.93 2.2 -4.2 
Singapore Straits Times 2,631.08 (21.57) -0.8 -18.4 
South Korea Korea Stock Exchange 2,186.06 35.81 1.7 -0.9 
Vietnam Vietnam Ho Chi Minh Stock Index 868.72 (2.49) -0.3 -9.6 
Taiwan TaiwanWeighted 12,211.56 137.88 1.1 1.8

1-Day

Index Current 12M 2018(f) 2019(f)
MALAYSIA 1,606.43 20.78 21.04 17.32 3.91
PHILIPPINE 6,172.57 14.58 17.59 13.76 1.86
SINGAPORE 2,631.08 10.51 14.51 12.46 4.95
KOSPI INDEX 2,178.59 25.87 15.86 11.25 1.88
TAIWAN 12,211.56 21.15 19.09 16.30 3.52
THAILAND 1,342.37 18.56 20.91 16.45 3.65
 SET 50 878.65 18.34 20.83 17.08 3.31
INDAI 36,693.69 24.41 22.87 16.60 1.41
INDONESIA 5,064.45 16.73 17.42 13.66 2.82
VIETNAM 868.72 14.35 15.56 12.22 1.84
CHINA 3,609.20 17.64 14.25 12.32 2.03
SHANGHAI SE 3,443.29 17.62 14.24 12.31 2.03
HONGKONG 25,772.12 11.23 11.89 10.12 3.61
DOW JONES 26,085.80 19.70 23.74 17.76 2.49
S&P 500 3,155.22 22.24 25.17 19.45 1.91
NASDAQ 10,390.84 47.07 38.38 27.68 0.91
DAX INDEX 12,799.97 24.23 20.21 14.77 2.52
NIKKEI 225 22,659.44 27.81 22.39 17.56 1.89
Stock 600 (Europe) 370.50 19.29 21.89 16.13 2.71
MSCI WORLD 2,253.76 21.90 23.45 18.15 2.20

P/E RatioIndex Name Div.Yield

YTD
Last Net Chg.  % Chg. % chg

Bloomberg Commodity Index 66.5 (0.15) -0.2 -17.8 
Crude Oil - WTI (spot month) 40.1 (0.45) -1.1 -35.3 
Crude Oil - Brent 42.7 (0.52) -1.2 -36.1 
Coal Newcatle (USD/Ton) 52.2 (0.20) -0.4 -22.9 
Baltic Dry Index 1,810.0 0.0 66.1
Rubber  (TOCOM) Yen/Kg. 144.8 1.90 1.3 -17.7 
Sugar Futures (USD / lb.) 11.6 (0.180) -1.5 -16.6 
Copper (LME) USD/Ton 6,580.0 161.45 2.5 7.0
China Domestic Hot Rolled Steel 22.00 1.0 1.0
GOLD (spot) 1,802.8 4.06 0.2 18.6
Base GRM (base on TOP) -6.0 

1-DayCommodities

YTD
Last Net Chg.  % Chg. % chg

US: 2-Year Bond 0.15 (0.00) -1.3 -90.3 
US: 5-Year Bond 0.28 (0.02) -6.8 -83.2 
US: 10-Year Bond 0.62 (0.03) -4.1 -67.8 
US: 30-Year Bond 1.31 (0.03) -2.1 -45.3 

1-DayGovernment Bonds
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News Comment 

14 July 2020 

( + ) Food (Overweight) ผูส่้งออกกุ้งไทยมองโอกาสเพิ่มหลังจนี
ระงับน าเข้ากุ้งเอกวาดอร์  
ผู้ประกอบการไทยมองโอกาสส่งออกไปจีนเพิ่มหลังจีนระงับน าเข้ากุ้งเอกวาดอร์  
ผู้ประกอบการกุ้งของไทย CFRESH เปิดเผยว่า การที่จีนระงับการส่งออกกุ้ง
จากเอกวาดอร์ จะเป็นโอกาสให้ส่งออกกุ้งไปจีนเพิ ่ม ซึ ่งจีนถือเป็นประเทศ
เป้าหมายที่บริษัทสามารถขยายตลาดได้อีก โดยสัดส่วนปัจจุบันการส่งออกไป
จีนยังไม่มากนักประมาณ 10% ของยอดส่งออก ท าให้มีโอกาสขยายตลาด
ต่อไปอีก  (ที่มา: ข่าวหุ้น) 
KTBST: มุมมองเป็นบวกต่อเนื่องจากที่ให้ค าแนะน าไปเมื่อวานนี้ คาดส่งผลดี
ต่อผู ้ประกอบการกุ ้งไทยอย่าง ASIAN (ซื ้อ/ราคาเป้าหมาย 6.70 บาท), 
CFRESH (No concensus), CPF (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 35.00 บาท), TU (ซื้อ/
ราคาเป้าหมาย 16.00 บาท) เรามีมุมมองเป็นบวก โดยเอกวาดอร์เป็นผู้ส่งออก
กุ้งรายใหญ่ประมาณ 15% ของโลกขณะที่สถานการณ์การระบาดของ COVID-
19 ในเอกวาดอร์ค่อนข้างรุนแรง  การระงับการน าเข้าจากจีนอาจก่อให้เกิด
ความกังวลและอาจจะท าให้ประเทศอื่นระงับกุ้งจากเอกวาดอร์ด้วย คาดว่าจะ
เป็นโอกาสดีของประเทศผู้ผลิตและส่งออกกุ้งรายอื่น ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยยัง
ส่งออกไปจีนไม่มากนักประมาณ 10% ของการส่งออกกุ้งทั้งหมด แต่มีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบันผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพไปได้มากแล้ว โดยมีการปรับปรุงระบบชีวอนามัยที ่ปลอดภัยขึ้น
หลังจากประสบปัญหาโรค EMS เมื่อหลายปีก่อน จากการพัฒนาบ่อเลี้ยงและ
ปรับสายพันธุ์ใหม่ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อโรคได้มากข้ึน โดยผู้ประกอบการ
ที่ได้ประโยชน์มากคือ CFRESH ชึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากกุ้ง ขณะที่ ASIAN, 
CPF และ TU ซึ่งมีรายได้จากผลิตภัณฑ์กุ้งประมาณ 5 -15% จะได้ประโยชน์
บางส่วน ทั้งนี้คาดเห็นการตอบรับ sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มดังกล่าว
ต่อเนื่องจากที่เราให้ค าแนะน าไปแล้วเมื่อวานนี้ 

เราชอบ CPF ซ่ึงได้ประโยชน์จากค่าเงินบาท โอกาสส่งออกกุ้งมากขึ้น และราคา
หมูในประเทศปรับตัวขึ ้น ค่าเงินบาทมีการอ่อนตัวลงมาอยู่ที ่ 31.46 บาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ จากเมื่อสิ้นไตรมาสก่อนที่ 30.89 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ 
โดย CPF ยังได้ประโยชน์จากราคาหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยในวันนี้ที่ ราคา 78 
บาทต่อกก.ด้วย จากไตรมาสก่อนที่ประมาณ 68 บาทต่อกก.เนื่องจากอุปทาน
ที่น้อยและความต้องการจากภาคร้านอาหารและโรงแรมปรับตัวดีขึ้นด้วย ยัง
เน้นแนะน า ซื้อ CPF ราคาเป้าหมาย 35.00 บาทอิง SOTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( - ) Tourism (Neutral) COVID-19 หวั่นกลับมาแพร่เชื้อระลอก 
2 ในไทย 
จังหวัดระยองมีค าสั่งปิดโรงแรม หลังพบว่ากลุ่มทหารที่เดินทางมาจากประเทศ
อียิปต์เพื่อมาท าภารกิจในไทยตั้งแต่วันวันที่ 8 กรกฎาคม 2020 และเข้าพักใน
โรงแรมหนึ่งที่จังหวัดระยอง แล้วในวันที่ 12 กรกฏาคม 2020 พบว่าหนึ่งในทหาร
ติดเชื ้อโควิด โดยกลุ่มทหารนี้ไม่ได้มีการเข้าstate quarantine 14 วันตาม
ขั้นตอนปกติ ประกอบกับจากไทม์ ไลน์เดินทางร่วมคณะ 31 คน ไปเที่ยวห้าง
กลางเมืองระยอง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีข่าวเด็กหญิงจากซูดานที ่เดินทางมาไทยกับ
ครอบครัวรวม 5 คน เข้าพักในคอนโดฯกลางกรุง  พบการติดเชื้อโควิด โดย
เจ้าหน้าที่ศบค.เร่งสอบสวนโรค และจะเปิดแถลงด่วนวันนี้ (ที่มา: ข่าวสด) 

KTBST: เราคาดว่าจาก 2 ข่าวนี้จะส่งผลลบทางจิตวิทยาระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
หุ้นที่ได้รับผลกระทบเชิงลบ ดังนี้ 
1. กลุ่มท่องเที่ยว คือ ERW, CENTEL, MINT 
2. กลุ่มสายการบิน คือ AOT, AAV, THAI, BA, NOK 
3. กลุ่มห้างสรรพสินค้า คือ CPN, CRC 
4. กลุ่มบันเทิง คือ BEC, VGI, PLANB, RS 
โดยหุ้นในกลุ่มนี้ที่ปรับตัวขึ ้นมามากที่มีความเสี่ยง คือ PLANB, RS, AAV, 
ERW, BA, และ BEC 
อย่างไรก็ตามมีหุ้นที่ได้ประโยชน์หาก COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั ้งดังนี้ 
STGT, MEGA, TQM, JKN 
แนะน า “ซื ้อ” หุ้นที ่ได้รับประโยชน์อย่าง STGT (ซือ้/เป้า 85.00 บาท), 
MEGA (ซือ้/เป้า 44.00 บาท) จากประเด็นข่าวดังกล่าว เราเริ่มมีความ
กังวลมากขึ้นต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่มีโอกาสเกิดระลอก 2 ในประเทศ
ไทย  
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( + ) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า 
ปัจจุบันค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.46 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาอ่อนค่า
ราว 2% จากที่มีการแข็งค่ามากสุดในช่วงปลายเดือน มิ.ย. เนื่องจากมีเงินทุน
ไหลออกของบริษัทใหญ่ ท าให้นักลงทุนสถาบันต้องลดสถานะการถือเงินบาทลง 
และเมื่อเงินบาทอ่อนค่าเร็วนักค้าเงินก็ต้องขายตัดขาดทุนเงินบาทตามไปด้วย 
ประเด็นดังกล่าวท าให้จะมีการปรับประมาณการค่าเงินบาทในไตรมาสนี้ให้อ่อน
ค่าลงตามเช่นกัน  อย่างไรก็ดี เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของเงินบาทมาจากปัจจัย
ระยะสั้น และไม่ได้กดดันภาพระยะยาว จึงยังมองว่าเงินบาทจะกลับมาแข็งค่าได้ 
จากการอ่อนค่าของดอลลาร์และเศรษฐกิจฝั่งเอเชียที่ฟื้นตัวในอนาคต (ที่มา: 
ฐานเศรษฐกิจ) 
KTBST:  จากแนวโน้มค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่า เราคาดว่าจะส่งผลบวกต่อ
หุ้น/อุตสาหกรรมที่เราจัดท าบทวิเคราะห์ ดังนี้ 
( + ) ส าหรับหุ้น/อุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก “ค่าเงินบาทอ่อนค่า” 
1) กลุ่มอิเลกทรอนิกส์ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออก การอ่อน
ค่าของเงินบาททุกๆ 1 บาท จะมีผลท าให้ก าไรของ KCE เพิ ่มขึ ้น +6% และ 
HANA เพิ่มขึ้น +5% 
2) กลุ่มอาหาร เนื่องจากมีรายได้ส่วนใหญ่จากต่างประเทศ โดยเรียงล าดับทุก
การอ่อนค่า 1 บาทจะส่งผลต่อก าไรลดลงดังนี ้ STA +6%, TU +5%, CPF 
+5%, ASIAN +5%, GFPT +2% 
3) อุตสาหกรรมอื่น ที่ได้ผลกระทบเชิงบวกจากค่าเงินบาทอ่อน เนื่องจากมี
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออก ได้แก่ 
SMPC ประเมินทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่าท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น +8-10%  
MEGA ประเมินทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่าท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น +8% 
EPG ประเมินทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่าท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น +4% 
STGT ประเมินทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่าท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น +2%  
ทั้งนี้ หุ้นที่น่าสนใจจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า เรายังชอบ SMPC (ซือ้/เป้า 12.70 
บาท) เนื่องจากเป็นหุ้นที่จะได้ผลบวกมากสุดจากเงินบาทอ่อนค่า และผลกระทบ
จาก COVID-19 หนุนท าอาหารเอง ดันยอดขายถังแก๊สพุ่ง MEGA (ซื้อ/เป้า 
44.00 บาท) จะได้อานิสงส์จาก COVID-19 ส่งผลบวกต่อยอดขายวิตามิน
เพิ่มขึ้น และ CPF (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) ยังได้ประโยชน์จากราคาหมูที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( - ) CPN (ซื้อ/เป้า 58.00 บาท) 2Q20E พลิกเป็นขาดทุน แต่จะ
ฟื้นตัวดีใน 3Q20E 
เรายังคงค าแนะน า “ซื้อ” CPN และราคาเปา้หมายที ่58.00 บาท อิง SOTP โดย
เราคาดผลการด าเนินงาน 2Q20E จะขาดทุนสุทธิที่ -1.3 พันล้านบาท (จาก
ก าไรสุทธิ 2Q19 ที่ 2.5 พันล้านบาท และก าไรสุทธิ 1Q20 ที่ 1.8 พันล้านบาท) 
โดยการขาดทุนเกิดจากผลกระทบ COVID-19 ท าให้ต้องมีการปิดศูนย์ฯ
จ านวน 47 วัน ขณะที่ค่าใช้จ่ายแปรผันมีการปรับตัวลดลงได้ราว -30% ซึ่งไม่
สามารถชดเชยกับรายได้ที่หายไปได้ ทั้งนี้เรายังคงประมาณการก าไรปกติปี 
2020E ไว ้ท ี ่  6.2 พันล้านบาท ลดลง -47% YoY โดยเราคาดว่าแนวโน้ม 
3Q20E จะพลิกกลับมาเป็นก าไรสุทธิได้ เพราะหลังจากเปิดศูนย์ฯมี Traffic 
กลับมาได้ถึง 70% ในช่วงเดือน มิ.ย. ซึ่งถือว่าเร็วกว่าคาดและอาจส่งผลให้มี
การให้ส่วนลดค่าเช่าได้น้อยกว่าคาดได้ และอาจเป็น upside เพิ่มต่อประมาณ
การก าไรสุทธิปีนี้ของเรา ราคาหุ้นในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลง -7% 
เมื่อเทียบกับ SET เนื่องจากการปิดศูนย์ฯและกังวลผลประกอบการใน 2Q20E 
จะต ่ากว่าคาด แต่อย่างไรก็ดี หลังจากเปิดศูนย์ฯ traffic เร่งตัวเพิ่มขึ้นได้ดีกว่า
คาดซึ ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการในช่วง 2H20E ได้ ประกอบกับ ยังมี
โครงการซื้อหุ้นคืนที่ปัจจุบันซื้อไปแค่เพียง 22% จึงมองว่าเป็นจังหวะในการเข้า
ซ้ือสะสมได้เพื่อการลงทุนระยะยาวได้ 
 
( 0 ) AMATA (ถือ/เป้า 16.00 บาท) ยอด presale และ transfer 
จะกลับมาตั้งแต่ 3Q20E 
เราคงค าแนะน า “ถือ” และราคาเป้าหมายที่ 16.00 บาท อิง 2020E PBV 1.2x 
(-1.25SD below 5-yr average PBV)  เรามีม ุมมองเป็นกลางจากการจัด 
Group conference call วานนี้ (13 ก.ค.) จากแนวโน้มผลการด าเนินงานที่
เป็นไปตามที่เราคาด 1) ยอด presale และ transfer จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน ส.ค. 
หนุนโดย Business bubble, ผลบวกจากการ relocation ออกจากจีน และ
ปัจจัยตามฤดูกาลที่ยอดขายจะสูงใน 2H20 เป็นปกติ และ 2) นิคมในพม่า และ
ลาวยังไม่มีความชัดเจนในปี 2020 ทั้งนี้เราคงประมาณการก าไรปกติปี 2020E 
ที่ 1.17 พันล้านบาท (-38% YoY) จากยอด transfer ที่ลดลงอยู่ที่เพียง 288 ไร่ 
จากปีก่อน 867 ไร่ ราคาหุ้นปรับตัว และใกล้เคียง SET ในช่วง 1 และ 3 เดือนที่
ผ่านมา จากยอด presale และ transfer ที่ยังไม่เพิ ่มขึ ้นสูงในช่วงที ่ผ่านมา 
รวมทั้งเราประเมินว่าบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการขายที่ดินในนิคมเวียดนามที่
ล่าช้า และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอถึงหดตัว ท าให้นักลงทุนเลื่อนหรือชะลอการ
ลงทุน รวมทั้งโอกาสที่ต้นทุนทางการเงินในอนาคตจะปรับตัวเพิ่มจาก Credit 
rating ที่ downgraded เป็น A- ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เราจึงแนะน าเพียง 
“ถือ” 
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SET Index 

1342.37  -8.13 (-0.60%) // 62,374 

Momentum ทางลงยังเปิดรออยู่ 
 กรอบการเคล่ือนไหว 1330-1350 จุด 

 

 

ดัชนีวานนี้มีทิศทางผันผวน โดยฟื้นตัวช่วงเช้าเปิดยืนบวก 1361 ขยับขึ้นท า High 
1363 จุด แกว่งตัวแคบ ๆ ที่เน้นโซนบวก ก่อนจะเผชิญแรงขายหนักในช่วงบ่าย กดดัชนี
ไหลลงต่อเนื่องท า Low 1339 จุด ก่อนดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยท าปิดที่ 1342 จุด ส่งผล
ให้กราฟแท่งเทียนมีรูปแบบในเชิงลบมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าโซน 1338-1340 เป็นแนวที่มี
นัยส าคัญ หากหลุดจะเป็นการเปิด Downside จากทิศทางของวานนี้ ท าให้คาดว่ามี
โอกาสหลุด โดยจะมีแนวรับถัดไป 1325-1335 จุด  ขณะที่กรอบบนขยับลงมาที่ 1350-
1360 จุด  

 

แนวรับ 1325-1334 

แนวต้าน 1350-1360 

 
 

“หุ้นในดวงใจ” 
 

XO    ปิด  7.30  +0.05  +0.69% 

 

 
แนวรับ      7.10-7.25 
แนวต้าน      7.50-7.70 // 8.00  
Cut Loss  <      6.90 
 

CFRESH    ปิด  2.66  +0.32  +13.68% 

 

 

แนวรับ      2.48-2.58  
แนวต้าน      2.76-2.86 // 3.00 
Cut Loss <      2.32 
  

 

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 60110) 
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Market 

 ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (13 
ก.ค.) ขณะที ่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ เนื ่องจากนัก
ลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจาก
ข่าวที่ว่า ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้สั่งปิดสถานประกอบการบางประเภท
อีกครั้ง ซึ่งรวมถึงบาร์และโรงภาพยนตร์ หลังจากยอดติดเชื้อโควิด-19 
พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,085.80 จุด เพิ่มขึ้น 10.50 
จุด หรือ +0.04% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,155.22 จุด ลดลง 29.82 
จุด หรือ -0.94% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,390.84 จุด ลดลง 226.60 
จุด หรือ -2.13% 

 ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (13 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากข่าวความ
คืบหน้าเกี ่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19, การเปิดเผย
รายงานผลประกอบการที่สดใส และการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ ่งท าให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจาก
ผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-19 

 ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 1.00% ปิดที่ 370.50 จุด 

 ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,056.23 จุด เพิ่มขึ้น 85.76 จุด 
หรือ +1.73%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,799.97 จุด เพิ่มขึน้ 
166.26 จุด หรือ +1.32% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 
6,176.19 จุด เพิ่มขึ้น 80.78 จุด หรือ +1.33% 

 สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงกว่า 1% 
เมื่อคืนนี้ (13 ก.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า ที่ประชุม
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส 
อาจพิจารณาเพิ่มก าลังการผลิตน ้ามัน นอกจากนี้ ราคาน ้ามันยังได้รับ
ปัจจัยลบจากความกังวลที่ว่า การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-
19 อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น ้ามัน  

 สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 45 เซนต์ หรือ 1.1% ปิด
ที่ 40.10 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 สัญญาน ้ามันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 52 เซนต์ หรือ 1.2% 
ปิดที่ 42.72 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (13 ก.ค.) เนื่องจากนัก
ลงทุนเข้าซื้อทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากยอดติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 พุ่งขึ้นในสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฟลอริดาซ่ึงมีผู้ติด
เชื้อในวันเดียวสูงสุดเป็นประวัติการณ์   

 สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน
ส.ค. พุ่งข้ึน 12.2 ดอลลาร์ หรือ 0.68% ปิดที่ 1,814.1 ดอลลาร์/ออนซ์ 

 
 

Economic & Company 
  ศบค. 'การ์ดตก' ท าไทยป่วน พบต่างชาติป่วยโควิด 2 ราย 'ทหาร-ลูก
ทูต' ไม่กักตัว-เร่งแกะรอยระยอง 

เล็งถก กต.คุมเข้ม "นพ.ทวีศิลป์" ช้ี ต้องเรียนรู้ร่วมกัน   
ศบค.เผยผู้ป่วยโควิดใหม่ 2 ราย "ไม่กักตัว" ทหารอียิปต์ เที่ยวห้าง ใน จ.
ระยอง ส่วนเด็กหญิงชาวซูดาน มาพร้อมครอบครัวคณะทูตพักในคอนโด
ย่านสุขุมวิท หมอทวีศิลป์เผยถกกระทรวงต่างประเทศเข้มเงื่อนไข เสี่ยงแพร่
เชื้อในไทย ชี้ต้องเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ว่าฯระยองสั่งปิดพื้นที่ กักตัวพนักงาน
โรงแรม ตรวจวงจรปิดแกะรอย หมอจุฬาฯ คาดหลุดการคัดกรอง 20 ราย 

 ANAN ต่างชาติยังซื้อ คอนโด-รถไฟฟ้าเก็บ 
ผู้บริหาร ANAN ชี้ต่างชาติมีดีมานด์ซื้ออสังหา ในไทยยังมีต่อเนื่อง หลัง
คลายล็อกดาวน์ มั่นใจครึ่งปีหลังโดดเด่น มีคอนโดรอโอน 5 โครงการ จาก 
Backlog ที่มีอยู่กว่า 3 หมื่นล้านบาท ระบุ แรงซ้ือนักลงทุนต่างชาติทยอยฟื้น
ตัว ขณะที่พร้อมโอนโครงการที่จองไว้แล้ว 

 CFRESH จังหวะเสียบ จีนแบนกุ้งเอกวาดอร์ 
CFRESH รับอานิสงส์จีนระงับน าเข้ากุ้งเอกวาดอร์ หลังพบเชื้อโควิด เล็ง
โอกาสชิงเค้กก้อนใหญ่มาถึง เร่งเจรจาส่งออกกุ้งเพิ่ม แย้มปีนี้ตลาดส่งออก
กุ้งเติบโตดี รุกขายช่องทางออนไลน์ อัพก าลังการผลิตโรงงานในยุโรป มั่นใจ
ผลงานปีนี้เด่น 

 CPF จับตาผลงาน Q2 โตแรง ก าไรพุ่ง 89% ทะลุ 7.74 พันล. 
CPF ส่องผลงานไตรมาส 2/2563 ก าไรสุทธิพุ่ง 89% ทะลุ 7.74 พันล้านบาท 
เนื่องจากมีรายการ Bio Gain กลับจากไตรมาสก่อนที่มี Bio Loss ขณะที่
ในช่วงที่เหลือของปีแนวโน้มสดใส จากการบริโภคเริ่มฟื้นตัวกลับมาจากช่วง 
COVID-19 แถมราคาสัตว์บกทั้งในและต่างประเทศฟ้ืนตัวขึ้นมาค่อนข้างมาก 

 JKN ออกหุ้นกู้ตั้งตัวแทนขายกรุงไทยซีมิโก้ 
บล.กรุงไทย ซีมิโก้ รับหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย 
หุ้นกู้ของ JKN ที่มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงานและการลงทุนในธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 JMART โมบายไปต่อ ชูบาทแข็งต้นทุนลด 
JMART เปิดร้านขายมือถือยาวขึ้น รับขยายเวลาเปิดห้าง 4 ทุ่ม หนุนไตรมาส 
3/2563 ฟอร์มแจ่ม แถมรับอานิสงส์บาทแข็งหนุนต้นทุนลด บิ๊ก "อดิศักด์ิ 
สุขุมวิทยา" คอนเฟิร์มปีนี้ผลงานโต 25% จากปีก่อน รับดีมานด์ฟื้นตัว -
ต้นทุนการเงินลด ส่วนดีล KB ร่วมทุมบริษัทเครือ "เจ ฟินเทค" คาด
กระบวนการเสร็จช่วงไตรมาส 3/2563 นี้ 
 THG พ้นจุดต ่าสุดไตรมาส 2 สัญญาณครึ่งปีหลังเติบโต 

THG ส่งสัญญาณคนไข้เข้าใช้บริการโรงพยาบาล มิ.ย.เร่ิมฟื้นตัว หลังยกเลิก
เคอร์ฟิวและคลายมาตรการล็อกดาวน์ และมาตรการด้านสุขอนามัย
โรงพยาบาลในเครือ ตั้งเป้าหมายผลด าเนินงานครึ่งปีหลัง 2563 กลับมา
เติบโตจากไตรมาส 2 ที่คาดว่าจะเป็นจุดต ่าสุดของปี 
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Thailand Equity : Underweight เราปรับลดค าแนะน า
การลงทุนในหุ้นไทยลง จากปัจจัยด้านภัยแล้ง โรคระบาด 
ซึ่งจะกระทบรายได้จากภาคการท่องเที่ยวอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ และจะมีผลอย่างน้อย 1 ปี ส่งผลให้การบริโภค
ภาคเอกชนลดลง ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนั้นพึ่งพาการ
บริโภคจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นสัดส่วนสูงท าให้ประเทศ
ไทยมีโอกาสถูกปรับลดก าไรตลาดหุ้นลงได้ในปี 2020 

 

U.S. Equity : Slightly Underweight  ลดค าแนะน าการลงทุนใน
ตลาดสหรัฐฯลงเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิต-19 
ยังกดดันตลาดและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเข้าสู่
ช่วงการรายงานผลประกอบการประจ าไตรมาสที่ 1 เข้าสู่ในช่วง
สุดท้ายของการรายงาน ส่งผลให้ความน่าสนใจในตลาดหุ้น
สหรัฐอเมริกาลดน้อยลง 

 

Europe Equity :  Slightly Overweight เพ ิ ่มน  ้าหนักการ
ลงทุนสู ่  Slightly underweight จากความเสี ่ยงการแพร่
ระบาดโควิดระลอก 2 อย ู ่ ในระดับต ่า และร ัฐบาลยังมี
เครื่องมือในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การฟื้นตัวของดัชนียังช้าเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม DM 
ท าให้กลุ่ม Cyclical ที่มีการตอบสนองในเชิงบวกต่อการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจโลกจะได้รับประโยชน์มากกว่าประเทศอื่นๆ 

 

Japan Equity : Underweight คงค าแนะน าลงทุนน้อยกว่าตลาด 
จากการเลื่อนโอลิมปิคออกไปเป็นปี 2021 และหากสถานการณ์ 
COVID-19 ยังไม่คลี่คลายจะส่งผลให้ภาคการส่งออกของญี่ปุ่น
ได้รับการกระทบเชิงลบค่อนข้างรุนแรง 

 

China Equity : Slightly Underweight เริ่มมีความน่าสนใจ
มากขึ ้นหลังจากประเทศจีนเร ิ ่มมีสัญญาณกลับมาท า
ก ิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามที ่ เราคาดการณ์ ไว้  และ
สามารถควบคุม COVID-19 ได้เป็นประเทศแรกของโลก   

Emerging Equity : Slightly Underweight เพิ่มน ้าหนักการลงทุน
สู่ระดับ Slightly underweight หลังจาก Valuation เริ ่มน่าสนใจ
มากขึ้น จากการปรับตัวลดลงกรณีโคโรน่าไวรัสในช่วงที่ผ่านมา 
และเราคาดว่าตลาดจะเริ่มผ่านจุดต ่าสุดหลังไตรมาสที่ 1 เป็นต้นไป 

 

Gold :  Slightly Overweight ป ร ั บ ลดค  า แ น ะน  า จาก 
Overweight สู ่ระดับ Slightly Overweight เพื ่อลดความ
เสี ่ยงของพอร์ทโดยรวม หลังจากปรับตัวข ึ ้นมาในช่วง 
Market selloff ราว 14%  

Oil : Neutral เราปรับค าแนะน าลงทุนเท่ากับตลาด ยังคงมุมมอง
ลงทุนเท่ากับตลาด จาก PMI โลกที่ยังคงชะลอตัวทั้งในและนอก
สหรัฐฯโดยเรามีมุมมองเป็นบวกในระยะสั ้นจากประเด็นความ
ขัดแย้งในตะวันออกกลาง 

 

Property Fund/REITs/IFF : Neutral ปรับลดค าแนะน าการ
ลงทุนใน REIT เหลือน ้าหนักเท่ากับตลาด หลังจากมีการ
รายงานผลประกอบการตลอดจนการประกาศจ่ายปันผล
ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคา Global REIT ปรับตัวสูงขึ้น
จนมีความน่าสนใจลดลง 

 

Thai Fixed Income :  Neutral คงน ้าหนักการลงทุนหลังจาก
แนวโน้มการปรับลดดอกเบี ้ยของเฟดยังอยู ่ในระดับที ่สูง จาก
ประเด็น COVID-19 โดยสนใจให้กับการลงทุน Investment grade 
bond เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มน ้าหนักการถือครองเงินสดสู่ระดับ 
Overweight เพื่อลดความเส่ียงของพอร์ทโดยรวม 

 

DM UW UW
U.S. UW UW

Europe UW OW
Japan UW UW

EM UW UW
China UW UW
Korea UW UW
India UW UW

Thailand UW UW
Liquidity 1 year Deposit OW OW

Government Bond UW UW
DM NT NT
EM UW UW

Corporate Bond OW OW
DM OW OW
EM OW OW

Global REIT NT NT
Gold OW OW

Neutral Overweight

Foreign Equity

Fixed Income

Alternative 

asset

Asset Class Selection Old New Underweight
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Disclaimer: This report has been prepared by KTB Securities (Thailand) PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no 
representation as to the accuracy and completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or 
sell any securities in this report. In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use 
of such information or opinions in this report.  Investors should study this report carefully in making investment decisions.  All rights are reserved.   This report may not be reproduced, distributed or published 
by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making investment decisions. 

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของข้อมูลที ่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชี้น าให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บท
วิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที่ 02 648 1111 

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017 
CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD) 

Score Symbol Description ความหมาย 
90-100  Excellent ดีเลิศ 
80-89  Very Good ดีมาก 
70-79  Good ดี 
60-69  Satisfactory ดีพอใช้ 
50-59  Pass ผ่าน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย( IOD) 
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการของ
บริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้
วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลส ารวจนี้ 
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าว 

KTBST: ความหมายของค าแนะน า 
“ซือ้” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต ่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนขั้นต ่า 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 
“ถอื” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต ่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน )ไม่รวมเงินปันผล(  
หมายเหตุ : ผลตอบแทนท่ีคาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงในขณะน้ัน 

 
IOD Disclaimer 
The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information 
which companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment (“listed 
companies”) disclose to the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the 
standards of corporate governance of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed 
companies, and the CGR does not use any non-public information. The CGR is not therefore an endorsement of the 
practices of the listed companies. It is not a recommendation for investment in any securities of any listed companies 
or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own judgment to analyze and consider any 
information relating to the listed companies presented in this CGR report. No representation or warranty is made by the 
Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR report or the information 
used. 
KTBST’s Stock Rating Definition 

BUY The stock’s total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good 
fundamentals and attractive valuations. 

HOLD The stock’s total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good 
fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive. 

SELL The stock’s total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold 
as negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations. 

The stock’s expected total return is the percentage difference between the target price and the current price and excludes dividend yields. 


