กลยุทธ์การลงทุน

7 สิงหาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
จากพ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ยังคงมีเม็ดเงินเหลือที่จะใช้สำหรับการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ 6.13 แสนล้านบาท จึงคาดหวังว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล
น่าจะนำมาใช้ในการออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
พอร์ตจำลองแนะนำ ขายทำกำไร SCCC แล้วนำเงินเข้าลงทุนใน INSET และ
SPVI ที่กำไรดีกว่าคาด Top Pick เลือก SPVI, INSET และ INTUCH

รอมาตรการใหม่จากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ของรัฐบาล
หลังโปรดเกล้าฯ แต่งตังรัฐมนตรีให้เข้ารับตําแหน่ง ความคาดหวังเรืองการเห็นมาตรการ
ฟื นฟูเศรษฐกิชดุ ใหม่ก็เกิดขึนทันที ทังนีฝ่ ายวิจยั ได้เข้าไปตรวจสอบดูเม็ดเงิน ตาม พ.ร.ก.
เงินกู้ ล้านล้านบาท พบว่า ปั จจุบนั ได้มีการอนุมตั ิไปแล้วทังสิน . แสนล้านบาท ยังคง
เหลือส่วนทีเป็ นวงเงินรอให้รฐั บาลใช้เพือฟื นฟูเศรษฐกิจอีก . แสนล้านบาท แยกเป็ น
วงเงิ น ในส่ ว นของการเยี ย วยาประชาชน . แสนล้า นบาท, การทํา โครงการฟื นฟู
เศรษฐกิจ . แสนล้านบาท และงบด้านสาธารณสูขอีก . หมืนล้านบาท ประเด็นที
ต้องจับตาในเรืองการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวคือเรืองของประสิทธิผลว่าจะทําให้เกิด
การฟื นตัวของเศรษฐกิจได้ยงยื
ั นเพียงใด ส่วนอีกเรืองหนึงทีมีการประกาศวานนีคือตัวเลข
อัตราเงินเฟื อเดือน ก.ค. ซึงติดลบน้อยลงมาอยู่ที - . % ขณะทีทังปี คาด - . %(ค่า
กลาง) ตัวเลขเงินเฟ้อทีติดลบดังกล่าวส่วนหนึงเป็ นการเปิ ดทางให้ กนง. สามารถใช้อตั รา
ดอกเบียตําเป็ นเครืองมือฟื นฟูเศรษฐกิจอีกทางหนึง คาด SET Index ยังผันผวนบริเวณที
ตํากว่า
จุด พอร์ตจํา ลองแนะนํา ให้ข ายทํา กําไร SCCC และปรับ เข้า SPVI และ
INSET อย่างละครึง หุน้ Top Pick เลือก SPVI, INSET และ INTUCH
ความคืบหน้า พ.ร.ก. 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน

1,333.22
-4.13
55,061

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

608.11
64.73
551.79
-1,224.63
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ทีมา: สศช., ASPS รวบรวม, สินสุด 4 ส.ค.

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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สถานการณ์ Trade War และ Covid-19 ยังต้องติดตามใกล้ชิด
เม็ดเงินยังคงเห็นการไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย (ราคาทองคํา ล่าสุด ปรับเพิมขึน All Time
high อยู่บริเวณ
ทอยออนซ์) และยังเห็นเม็ดเงินบางส่วนยังไหลเข้าตลาดหุน้ สหรัฐ
Dow jones และ S&P500 + ราว 0.7% โดยมี ปั จ จัย หนุน เฉพาะ คื อ .) ยอดผู้ข อรับ
สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ ออกมา 1.19 ล้านคน (ตําสุดในรอบ เดือนและ
ดีกว่าตลาดคาด 1.4 ล้านคน) โดยคืนนีให้นาหนั
ํ กการรายงาน Nonfarm payroll และ
อัตราการว่างงาน เดือน ก.ค. 2.) ความคาดหวัง Package เม็ดเงินอัดฉีดเงินรอบ คาด
วุฒิสภาและสภาล่างจะตกลงกันได้ภายในวันนี หรือ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ปธน.
ทรัมป์ เผยจะใช้คาํ สังพิเศษให้ออกมาได้ก่อน .) หุน้ Tech สหรัฐดันตลาด อาทิ Apple,
Facebook, Netflix, Alphabet ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ดังที ASPS นําเสนอเมือวานนี คือ คาดช่วงครึงแรกของเดือน ส.ค. ตลาด
หุน้ โลก รวมถึง Set Index จะเผชิญแรงกดดันจากหลายปั จจัยลบทียังมีอยู่หลักๆ คือ
 ตั ว เลข ผู้ ต ิ ด เชื อ Covid-19 ห ลายปร ะเท ศยั ง เพิ มขึ น ทํา ให้ ยั ง เห็ น การ
Lockdown เศรษฐกิจ รอบ : โดยโฟกัสกลับมาอยู่ทีแถบเอเซีย (ล่าสุด คือ
อินเดีย : ผูต้ ิดเชือรายใหม่เพิมขึน เฉลีย . หมืนราย/วัน สูงสุดเป็ นอันดับ ของ
โลก แซงหน้า สหรัฐและบราซิล
ฟิ ลิปปิ นส์ : ผูต้ ิดเชือรายใหม่เพิมขึน เฉลีย . พันราย/วัน ขยับขึนมาอันดับ
ของโลก ทําให้ผตู้ ิดเชือสะสมอยู่ที . แสนราย แซงหน้าอินโดนีเซีย 1.18 แสน
รายขึนเป็ นประเทศอันดับ ทีผูต้ ิดเชือสูงทีสุดอาเซียน ทําให้สปั ดาห์ทีผ่านมา
ทั ง ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ก ลั บ มา lockdown เมื อ งหลวงอี ก ครัง และอิ น โดนี เ ซี ย ขยาย
ระยะเวลาการผ่อนคลาย lockdown
 ความตึงเครีย ดสหรัฐ – จีน ยังคงเห็นอย่างต่อเนืองตลอดสัปดาห์นี ตังแต่ ฝั ง
สหรัฐจะพิจารณา Application จีนออกจาก AppStore ฯลฯ โดยสัปดาห์หน้าให้
นําหนัก 15 ส.ค. การประชุม ทบทวน (Review) ข้อ ตกลงการค้า เฟส ผู้เข้า
ประชุมฝั งสหรัฐคือนาย Robert Lighthizer ผูแ้ ทนการค้าสหรัฐ(USTR) และฝั ง
จีนคือ นาย Liu He รองนายกรัฐมนตรี ซึงจะพิจารณาว่าจีนได้ทาํ ตามสัญญา จะ
นําเข้าสินค้าจากสหรัฐวงเงินราว 7.7 หมืนล้านเหรียญในปี 2563 หรือไม่เพือแลก
กลับการทีฝังสหรัฐ ชะลอการขึนภาษี นาํ เข้าเฟสที
Timeline ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในปี 2563

ทีมา: ASPS รวบรวม
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เงินเฟ้อ เดือน ก.ค. -0.98%yoy ทำให้ดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงบวกลดลง
ยังหนุน กนง.ลดดอกเบี้ย 1ครั้ง
กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อไทยเดือน ก.ค. 2563 หดตัว 0.98%yoy ลดลงจาก
เดือน มิ.ย.หดตัว -1.57% หลักๆ เป็ นผลจากการ Reopen เศรษฐกิจ และ ราคานํามันดิบ
โลกทีทรงตัวในทิศทางขาขึน ทําให้อตั ราเงินเฟ้อเฉลีย 7M63 หดตัวเฉลีย -1.1%yoy
โดยรวมเงิ น เฟ้ อ ล่า สุดทีหดตัวลดลง เมื อนํา มาคิ ดหา อัตราดอกเบียทีแท้จ ริง ไทย(Net
Interest rate) คือ ดอกเบียนโยบายปั จจุบนั 0.5% ลบด้วยอัตราเงินเฟ้อ ล่าสุด - . %
จะได้ + . % เป็ นการเปิ ดช่องให้ กนง.ยังสามารลดดอกเบียฯ ได้ ประกอบกับ ASPS
ประเมินว่า นโยบายการคลังล่าช้า และ สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินไทยอยู่ใน
ระดับ สูง จึง ยัง คงมุม องว่า กนง. ยัง มี โ อกาสดอกเบียได้อีก 1 ครัง ราว 0.25% เหลื อ
0.25% ในการประชุมทีเหลือ 3 ครังของปี นี คือ ก.ย., พ.ย. และ ธ.ค.

รอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจาก ครม.เศรษฐกิจชุดใหม่
วานนีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตังรัฐมนตรี ท่าน ASPS ให้นาหนั
ํ กไปที
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ คือ นายปรีดี ดาวฉาย ซึงเป็ นไปตามทีคาดก่อนหน้า ซึง
คาดช่วยสร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ และตลาดหุน้ ไทย เนืองจากรัฐมนตรี
คลังคนใหม่ และรัฐมนตรีท่านอืนๆ น่าจะเร่งผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจใหม่ๆ และ
วงเงินทีจะกระตุน้ เศรษฐกิจออกมาในช่วงทีเศรษฐกิจไทย 2H63 ส่งสัญญาณชะลอตัว
ทังนี ASPS เชือว่าสิงสําคัญทีทีมเศรษฐกิจใหม่จะเร่งผลักดัน คือ
 เม็ ด เงิ น เศร ษฐกิ จ ข องรั ฐ ที ยั ง คงค้ า งอยู่ คื อ เงิ น ที ยัง ไม่ ไ ด้อ นุมัติ และ
เบิ ก จ่ า ยในช่ ว งก่ อ นหน้า จาก พ.ร.ก. 1 ล้า นล้า นบาท จากที ASPS รวบรวม
ปั จจุบนั ยังเหลือวงเงินทียังไม่ได้อนุมตั ิอีกราว . แสนล้านบาท (เบิกจ่ายและ
อนุมตั ิไปแล้ว . แสนล้านบาท) ดังตาราง
ความคืบหน้า พ.ร.ก. 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน

ทีมา: สศช., ASPS รวบรวม, สินสุด 4 ส.ค.
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อีกฝั งหนึงของ ล้านล้านบาท คือ การกูเ้ งิน Funding พบว่าปั จจุบนั มีการกูเ้ งินไปแล้ว
ราว 3.97 หมื นล้า นบาท ซึงใกล้เคี ย งวงเงิ น ทีอนุมัติ แ ล้ว ดัง นันจึง ประเมิ น ว่า หากรัฐ มี
โอกาสกูเ้ งินเพิมอีก หากมีการอนุมตั ิมาตรการอืนๆเพิมเติม
ความคืบการกู้เงินตาม พ.ร.ก. 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน
ว ันที
เครืองมือการกู ้
แหล่งเงินกู ้
วงเงิน (ล้านบาท) อายุเงินกู ้ (ปี )
วงเงินทีกูแ
้ ล้ว
้ น (PN)
05 พ.ค. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KTB, KBANK
70,000
4
้ น (PN)
12 พ.ค. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KTB, UOB
50,000
1
ิ น
ประชาชนทัวไป
14 พ.ค. 63 พั นธบัตรออมทรัพย์ เราไม่ทงกั
30,111
5
ิ น
ประชาชนทัวไป
19,889
10
14 พ.ค. 63 พั นธบัตรออมทรัพย์ เราไม่ทงกั
้ น (PN)
02 มิ.ย. 63 ตัวสัญญาใชเงิ
BBL, KKP, GSB
50,000
4
้ น
สถาบันการเงิน
19 มิ.ย. 63 พั นธบัตรรัฐบาล พ.ร.ก. กูเงิ
42,361
4.5
้ น (Term Loan)
08 ก.ค. 63 สัญญากูเงิ
GSB
30,000
4
้ น
สถาบันการเงิน
10 ก.ค. 63 พั นธบัตรรัฐบาล พ.ร.ก. กูเงิ
26,400
9.4
้ น (Term Loan)
BAY, GSB, KTB, BBL
30,000
4
22 ก.ค. 63 สัญญากูเงิ
รวม
348,761
วงเงินทีอยูร่ ะหว่างการกู ้
้ น (Term Loan)
ธนาคารพั ฒนาเอเชีย (ADB)
04 ส.ค. 63 สัญญากูเงิ
32,000
5
้ น (Term Loan)
ธนาคารพั ฒนาเอเชีย (ADB)
04 ส.ค. 63 สัญญากูเงิ
16,000
10
รวมทงสิ
ั น
396,761

ทีมา: สํานักบริหารหนีสาธารณะ, สินสุด 4 ส.ค.

 ผลั ก ดั น การ เบิ ก จ่ า ยเงิ น ลงทุ น โคร งการ ลงทุ น ภาครั ฐ : คาดว่ า จะเป็ น
โครงการทีครม. ยังไม่ได้อนุมตั ิราว 7.52 แสนล้านบาท
ความคืบหน้า โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
โครงการท ี ครม. อนุม ัติแล้ว
รวม

ล้านบาท

โครงการทย
ี ังไม่ได้อนุม ัติ

1,195,067 รวม

้
รถไฟฟ้ าสีสมตะวั
นตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุร ี
รถไฟฟ้ าสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราฎร์บูรณะ
้
รถไฟฟ้ าสีสมตะวั
นออก
รถไฟฟ้ าสีชมพู
รถไฟฟ้ าสีแดง บางซือ-รังสิต
มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุร ี
มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
ทางด่วน พระราม 3-ดาวคะนอง
โครงการอืนๆ

109,342
101,112
109,021
50,340
93,950
55,927
84,600
31,244
559,531

752,243 , 39%
1,195,067 , 61%

ล้านบาท
752,243

รถไฟฟ้ าสีแดง Missing Link
รถไฟฟ้ าสีแดงส่วนต่อขยาย
รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงของ
รถไฟทางคู่ บ ้านไผ่-นครพนม
มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอํา
มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ปาดังฯ
มอเตอร์เวย์ รังสิต-บางปะอิน
มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บานแผ
้
้ว
โครงการอืนๆ

44,144
24,241
85,345
67,965
79,006
57,022
29,400
32,642
332,478

โครงการทียังไม่ได ้อนุมัต ิ
โครงการที ครม. อนุมัตแ
ิ ล ้ว

ทีมา: ASPS รวบรวม

 มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ใหม่ๆ คาดเป็ นมาตรการทีมีการพูดถึงก่อนหน้า
คื อ 1), มาตรการกระตุ้น การจับ จ่ า ย (คล้า ยชิ ม ช้อ ปใช้ หรื อ ช้อ ปช่ ว ยชาติ ) ,
มาตการด้านภาษี เช่น ลดภาษี มลู ค่าเพิม (VAT) เป็ นต้น
โดยรวม ASPS ความคาดหวังต่อมาตรการชุดใหม่ๆ จะเป็ นปั จจัยหนุนหุ้นในกลุ่ม
ทีได้ ประโยชน์ เช่น กลุ่มก่อสร้ างและโครงสร้ างพืนฐาน (CK, STEC, ITD, PYLON,
INSET) และกลุ่มค้ าปลีก (CPALL, SPVI) เป็ นต้ น
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แนะหุ้นงบ 2Q63 สวยเหนือตลาด ชอบ INSET, SPVI, INTUCH
เข้ าสู่ช่วงฤดูกาลรายงานผลประกอบการงวด Q ล่าสุดมีการรายงานมาแล้ ว
บริษัท (คิดเป็ นสัดส่วน 26.2% ของมูลค่าตลาด) มีกําไรสุทธิรวมอยู่ที . หมืนล้ าน
บาท ลดลง . QoQ และลดลง 30%YoY ด้วยภาพรวมผลประกอบการทีไม่คอ่ ยสดใส
นัก ส่งผลให้ฝ่ายวิจยั มีโอกาสปรับลดไม่นอ้ ยกว่า % จากฐานเดิม หรือเหลือ EPS ไม่ถึง
บาท/หุน้ ถือเป็ นอีก ความเสียงทีกดดันภาพรวมตลาดในช่วงกลางเดือน ส.ค. 63
อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจัยมุ่งเน้ นค้ นหาว่า ยังมีบริษัทจดทะเบียนทีกําไรสุทธิงวด Q63
น่ าจะโดดเด่นกว่าภาพรวมตลาด ซึงคาดว่าจะเป็ นเป้ าหมายทีดีของการลงทุนใน
ช่วงเวลาแบบนี
ได้ ผลลัพธ์ หุ้นพืนฐานแข็งแกร่งกําไร Q63 โดดเด่น ดังนี
หุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งกำไร 2Q63 โดดเด่น
งบ 2Q63
Last Price
Company Recommendation
FairValue Upside
(06/08/2020)

PER 20F

%YoY

%QoQ

SPVI*

BUY

2.70

3.40

25.9%

14.20

-8.5%

-4.1%

INSET*

BUY

3.44

4.18

21.4%

13.14

-1.5%

34.7%
-12.4%

INTUCH

BUY

56.75

70.00

23.3%

17.81

-18.4%

MCS

BUY

13.60

17.70

30.1%

7.66

70.6%

-6.5%

AP

BUY

6.35

7.70

21.3%

5.77

141.3%

90.5%

SET Index

-30.0%

-20.7%

ทีมา: SET,ฝ่ ายวิจยั ASPS
หมายเหตุ SPVI INSET ประกาศงบ Q63 เรียบร้อยแล้ว
ส่วนตัวทีเหลือเป็ นการคาดการณ์ของฝ่ ายวิจยั ฯ

ส่ วน Top Pick ในวันนีเลือก SPVI, INSET และ INTUCH มีรายละเอียดทีน่ าสนใจ
ดังนี
SPVI(FV @ 3.40) กําไร 2Q63 อยู่ที 11.6 ล้านบาท ลดลง 8.2%yoy (ดีกว่าคาด 19.6%)
ด้วยเหตุผลกระแสบวกเรียน + ทํางานทีบา้ น หนุนยอดขายลดลงเพียง 11.9%yoy(น้อย
กว่า ทีคาด) บวกกับ แนวโน้ม ยอดขายสาขาเดิ ม(SSSG) 2H63 ทีคาดได้แ รงหนุน จาก
เศรษฐกิจทีฟื นตัว และการเปิ ด Iphone ใหม่ จึงปรับกําไรปี 2563-2564 เพิมขึน 11.5%
และ 9.8% ตามลําดับ และ ปรับมูลค่าทางพืนฐานขึนจากเดิม 3.06 บาท เป็ น 3.40 บาท
ขณะทีราคาหุน้ ปรับตัวลง 11%(ytd) สวนทางหุน้ ทีกลุ่มเดียวกันอย่าง COM7 ทีปรับตัวขึน
กว่า 42.5%(ytd) หากพิจารณาเชิง Valuation มี PER20F เพียง 14.2 เท่า ตํากว่ากลุ่มฯ
(COM7, JMART) ทีซือขาย 33.7 เท่า อีกทังคาดหวัง Div Yield เกิน 3.5% ต่อปี
INSET(FV @ 4.18) กําไร 2Q63 จะอยู่ที 30.12 ล้านบาท เติบโต 9.9%qoq และ 50%yoy
(ดีกว่าคาด 12.2%) จากแผนทีบริษัทบริหารจัดการเร่งส่งมอบงานหลัง COVID-19 เร็วกว่า
คาด บวกกับ รายได้งานซ่อมบํารุงทีมีมาร์จินสูงกว่าค่าเฉลียเพิมขึน Backlog สินสุด 2Q63
ทีประเมินเหลือราว 3.0 พันล้านบาท ครอบคลุมเป้าหมายรายได้ 2H63 ทีราว 900 ล้าน
บาทแล้ว ยังคงคาดกําไรปี นีเติบโต 22% ขณะที Outlook หางานใหม่เพิมเติมยังมีอีกมาก
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ทังงาน Data Center, 5G และระบบคมนาคม ซึงจะเปิ ด Upside กําไรในปี ถัดๆไป ราคา
หุน้ ปั จจุบนั มีค่า PER63F 13.3 เท่า ถูกกว่ากลุ่ม (ALT, ITEL) ทีซือขายกันเกิน 24.7 เท่า
จึงถือเป็ นโอกาสลงทุน รอการเติบโตระยะยาว
INTUCH(FV @ 70.00) หนึงในหุน้ Defensive ทีมีปันผลระหว่างกาลเป็ นแรงจูงใจ ซึงมี
โอกาสสูงกว่าคาดที 1.12 บาท หลังบริษัทลูกอย่าง ADVANC (ถื อหุน้ 40.45%) ทีกําไร
2Q63 อยู่ที 7 พันล้านบาท เพิมขึน 3.6%qoq ดีกว่าคาด 8.1% ส่วนหนึงเป็ นผลบวกการ
รับ รู ก้ าํ ไร FX 350 ล้า นบาท อี กส่ว นมาจากต้น ทุน ดํา เนิ น งานที ดี ก ว่า คาด(ลดลงเพี ย ง
1.2%qoq) โดยคาดหวังกําไร 2H63 ฟื นตัวจากครึงปี แรก จากการแข่งขันทีบรรเทาลง ตาม
ด้วยประโยชน์จาก 5G ตามการเปิ ดตัว Iphone 5G รวมถึง THCOM ทีมีแนวโน้มธุรกิจทีดู
ดีขึน หลังประกาศงบ 2Q63 สะท้อนภาพผ่านช่วงตกตํา รอเพียงความชัดเจน Upside
เรือง บริการระยะยาวทีเริมเห็นแนวโน้มดีกว่าสมมติฐาน รวมถึงการตังบริษัทร่วมทุนกับ
CAT และ PTTEP หากพิจาณาทางด้าน Valuation ของ INTUCH ถือว่าเด่น โดยคาดหวัง
Dividend Yield ประมาณ 4%ต่อปี และมีค่า PER 20F เพียง 17 เท่า ขณะทีค่าเฉลียกลุ่ม
สูงถึง 22 เท่า

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

