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ลุ้น SET ฟื้นตัว ให้น้าหนักเพียงเก็งก้าไร
Investment Ideas:

 ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET วันนี จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,575-1,605 จุด เราคาดว่า SET
มี โอกาสฟื้นตัวในลักษณะ Technical Rebound หลั ง สะท้ อนปัจจัย เสี่ ย งระยะสั นที่ เ กิด ขึนจากการ
ค้นพบการกลายพันธุ์ ของโควิด -19 สายพันธุ์ Omicron ท้ า ให้ SET ปรั บ ลดลง 58.77 จุด (-3.6%)
ในช่วง 2 วันท้าการที่ผ่านมา ขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบัน ยังลดทอนน้าหนักต่อการปรับขึน
อัตราดอกเบียของธนาคารกลางทั่วโลก เรามองเป็น Sentiment เชิงบวกระยะสัน อย่างไรก็ตาม การฟื้น
ตัวจะเป็นไปอย่างจ้ากัด จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่แน่นอน โดยเฉพาะรายงานจาก WHO ล่าสุด
ที่ระบุกรอบเวลาของการศึกษา ทังการกลายพันธุ์ของโควิด -19 สายพันธุ์ Omicron และประสิทธิภาพ
ของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ท้าให้เราเชื่อว่า SET จะยังผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว กลยุทธ์การ
ลงทุน เราให้น้าหนักหุ้นในพอร์ตเพียง 50% โดยเรายังแนะน้ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการเปิดเมือง
(ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์) ได้แ ก่ กลุ่ ม ธุ ร กิจร้ า นอาหารในห้ า งสรรพสิ น ค้า กลุ่ ม ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
กลุ่ ม สถานี บ ริ ก ารน้ า มั น กลุ่ ม ค้ า ปลี ก กลุ่ ม โรงพยาบาล กลุ่ ม ขนส่ ง ในเมื อ ง กลุ่ ม สื่ อ นอกบ้ า น ตาม
Core Investment ใน Theme ก้าลังซือในประเทศฟื้นตัว ขณะที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการเปิด
ประเทศ (เปิดรับนักลงทุน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ) จะเหมาะสมกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากความ
ผั น ผวนในระยะสั นได้ โดยเราให้ น้ า หนั ก เป็ น เพี ย งการเก็ ง ก้ า ไรเท่ า นั น ในหุ้ น กลุ่ ม Global Play
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว (โรงแรมและการบิน) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
 WHO มองโอไมครอนมีความเสี่ยงสูง คาดใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องประสิทธิภาพของ
วัคซีน - วานนี้ (29 พ.ย.) องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่เอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวกับโอไมครอน
ระบุว่า มีความเสี่ยงสูงทั่วโลก และการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ Omicron ที่พบในแอฟริกาใต้ และอาจแพร่
ระบาดได้อย่างรวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์อื่น เนื่องจากมีการกลายพันธุ์ใน Spike Protein มากถึง 32 ตาแหน่ง
จึงทาให้สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อระลอกใหม่ในอนาคต อย่างไรก็
ตาม WHO ยังต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน รวมทั้งต้องศึกษาประสิทธิภาพของ
วัคซีน ว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการได้หรือไม่ หากเกิดการติดเชื้อที่เป็นสายพันธุ์ Omicron
โดย WHO คาดว่ า จะต้ อ งใช้ เ วลาอี ก หลายสั ป ดาห์ ทั้ ง การกลายพั น ธุ์ ข องสายพั น ธุ์ โ อไมครอน และ
ประสิทธิภาพของวัคซีน แต่หลักฐานเบื้องต้นมีน้าหนักมากพอที่จะสรุปได้ว่า การกลายพันธุ์ของสายพันธุ์
โอไมครอนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อซ้า ขณะที่ปัจจุบันบริษัทไบออนเทค ประกาศเริ่มพัฒนาวัคซีนสูตร
ใหม่เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน เป็นการเฉพาะแล้ว เป็น Sentiment เชิงบวกต่อตลาด
หุ้นยุโรป และสหรัฐฯ
 SET มีโอกาสฟื้นตัว หลังความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง หลังพบการแพร่ระบาดของ
Omicron – Market Consensus คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี
2565 หลังพบการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ Omicron ซึ่งอาจเป็ นปั จ จั ย จ ากัดการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิ จ โดย FedWatch Tool ของ CME Group ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิเ คราะห์ ก ารซื้ อ ขายสัญ ญา
ล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐฯ พบว่า ตลาดให้ความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อีก 0.25% (ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อยู่ที่ 0% ถึง 0.25%) ในการประชุมนโยบายการเงินเดือน มิ.ย.
2565 เพียง 45.7% (เดิม 82.1%) รวมทั้งลดความเป็นไปได้ที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เดือน ก.ค. 2565 เหลือเพียง 42.2% เดือน ก.ย. 2565 เหลือ 34.5% เดือน พ.ย. 2565 เหลือ 24.9% และ
เดือน ธ.ค. 2565 เหลือ 14.7%
 ราคาน้ามันดิบผันผวน คาด OPEC+ จะชะลอแผนการเพิ่มกาลังผลิต ลดแรงกดดันด้านอุปทาน - ติดตามการ
ประชุมก าหนดนโยบายการผลิตน้ามั นของกลุ่ม OPEC+ วันที่ 2 ธ.ค. โดย Market Consensus เริ่มให้
น้าหนักความเป็นไปได้ที่กลุ่ม OPEC+ จะมีการระงับการเพิ่มกาลังผลิต ในเดือน ม.ค. 2565 (มติเดิม OPEC+
มีแผนจะเพิ่มกาลังผลิตน้ามัน 400,000 บาร์เรลต่อวัน ในแต่ละเดือน ต่อเนื่องถึง เม.ย. 65) เพื่อรับมือกับอุป
สงค์ ที่ ล ดลงจากผลกระทบของการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 สายพั น ธุ์ Omicron ที่ พ บในแอฟริ ก าใต้
รวมทั้งเป็นการตอบโต้มาตรการของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร ในการระบายน้ามันดิบจากคลังสารอง
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตก โดยกรณีที่การ
เจรจาประสบความสาเร็จ จะทาให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ามันในตลาดโลก ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณส่งออก
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ภายใน 6-12 เดือน โดยปัจจุบันอิหร่านมีการผลิตน้ามันดิบเพียงพอ
กับความต้องการใช้ในประเทศที่ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เท่านั้น
 รายงานตัว เลขทางด้า นเศรษฐกิจ ที่สาคัญ - สมาคมนายหน้า อสังหาริมทรัพ ย์แ ห่งชาติข องสหรัฐ (NAR)
รายงานดั ช นี ก ารท าสั ญ ญาขายบ้ า นที่ ร อปิ ด การขาย (Pending Home Sales) ในเดื อ น ต.ค. เพิ่ ม ขึ้ น
7.5%MoM
 มุมมองทางเทคนิค – หุ้นแนะนาปัจจัยทางเทคนิค เราเลือก CRD TPS และ NER
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Major Indices
SET
SET50
SET P/E (x)
SET P/BV (x)
SET Div. Yield (%)
Market Cap (Btmn)
Trading Value (Btmn)
US
Dow Jones
S&P 500
NASDAQ
Europe
UK
Germany
France
ASIA
Japan
China
Indonesia
Philippines
Commodity Futures
WTI Crude ($/barrel)
Brent Crude ($/barrel)
Gold ($/ounce)
FX Rates
USD/THB

Chg
%Chg
-20.92
-1.30
-13.65
-1.42

35,135.94
4,655.27
15,782.83

+236.6
+60.7
+291.2

+0.7
+1.3
+1.9

7,109.95
15,280.86
6,776.25

+65.9
+23.8
+36.5

+0.9
+0.2
+0.5

28,283.92
3,562.70
6,608.29
7,200.88

-467.7
-1.4
+46.7
-

-1.6
-0.04
+0.7
-

69.95
73.22
1,785.2

-1.21
+1.63
-2.9

-1.70
+2.28
-0.16

33.75

+0.2

+0.61

Most Active Value
KBANK, AOT, SCB, PTT and BBL
Sector: Top Gainer
ETRON, ICT, PERSON and AGRI
Sector: Top Loser
ENERG, TRAMS, BANK, COMM and FIN
Trading Summary (Btmn)
Buy
Institution
5,286
Proprietary
10,065
Foreign
50,327
Individuals
50,128

Sell
8,655
11,135
54,697
41,319

Net
-3,368
-1,071
-4,370
+8,809

Source: Bisnews, Bloomberg

กาลังซื้อในประเทศฟื้นตัว (ซื้อขายระยะสั้น 1-2 เดือน) เราเลือก BJC OSP CBG CHG BCH BEM MAKRO CRC และ HMPRO
Earnings Play 4Q64 (ซื้อขายระยะสั้น 1-2 เดือน) เราเลือก SC ADVANC OSP HANA KCE FSMART PACO FORTH และ APURE
Dividend Play (ซื้อขายระยะยาว มากกว่า 6 เดือน) เราเลือก KKP TCAP TASCO PSH TISCO SPCG SC WHAUP CTW ORI RATCH TVO TTW และ SPALI
DCA - หุ้นสะสมระยะยาว (ซื้อขายระยะยาว มากกว่า 1 ปี) เราเลือก AOT BEM ADVANC WHA LH BDMS HMPRO KBANK และ KKP
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ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์):
 ตลาดหุ้ น สหรั ฐ ฯ : ดั ช นี เ ฉลี่ ย อุ ต สาหกรรมดาวโจนส์ ปิ ด ที่ 35,135.94 จุ ด เพิ่ ม ขึ้ น 236.60 จุ ด (+0.68%)
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,655.27 จุด เพิ่มขึ้น 60.65 จุด (+1.32%) และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,782.83 จุด เพิ่มขึ้น
291.18 จุด (+1.88%) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับเพิ่มขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยืนยันสหรัฐฯ
ไม่ มี แ ผนล็ อ กดาวน์ เ ศรษฐกิ จ เพื่ อ สกั ด การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 สายพั น ธุ์ โ อไมครอน นอกจากนี้
ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกาไรหลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว
 ตลาดหุ้นยุโรป : ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 467.24 จุด เพิ่มขึ้น 3.19 จุด (+0.69%) ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยเป็นการฟื้นตัวขึ้น หลังปรับลดลงอย่างมากในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนรอดูว่า ไวรัสโควิด-19
สายพันธุ์โอไมครอนจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และแผนคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์):
 ราคาน้ามันดิบ : สัญญาน้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ม.ค. ปิดที่ 69.95 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.80 เหรียญ
(+2.6%) และสั ญ ญาน้ ามัน ดิ บเบรนท์ (BRENT) ส่ งมอบเดื อ น ม.ค. ปิ ด ที่ 73.44 เหรี ย ญต่ อ บาร์เ รล เพิ่ มขึ้น
72 เซนต์ (+1.0%) สัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปรับเพิ่มขึ้น โดยได้ปัจจั ยหนุนจากการที่
นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกาไรหลังจากสัญญาน้ามันทรุดตัวลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุม
ของกลุ่ม OPEC+ โดยคาดว่า OPEC+ อาจระงับการเพิ่มกาลังการผลิตในเดือนม.ค.2565 เพื่อรับมือกับอุปสงค์ที่
ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโอไมครอน และเพื่อตอบโต้มาตรการของสหรัฐและประเทศ
พันธมิตรในการระบายน้ามันดิบจากคลังสารอง และรายงานปริมาณสารองน้ามันดิบของสหรัฐฯ โดยสานักงาน
สารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) มีกาหนดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ เวลา 22.30 น. ตามเวลาไทย
 ราคาทองค้า : สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ธ.ค. ปิดที่ 1,785.2 เหรียญ
ต่อออนซ์ ลดลง 2.9 เหรียญ (-0.16%) สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปรับลดลง โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่า
ของดอลลาร์ และจากการที่ นั ก ลงทุ น เทขายทองค าในฐานะสิ น ทรั พ ย์ ที่ ป ลอดภั ย หลั ง จากตลาดหุ้ น สห รั ฐ ฯ
เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
 ราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินตลาดล่วงหน้า (Newcastle) ส่งมอบเดือน ม.ค. 65 ล่าสุด ปิดที่ 156 เหรียญต่อตัน
ลดลง 17 เหรียญ (-9.83%)
 ค่าระวางเรือ : Baltic Dry Index (BDI) ล่าสุดปิดที่ 2,881 จุด เพิ่มขึ้น 114 จุด (+4.12%)
ข่าวอื่น ๆ
 ACE จ่ายไฟโรงไฟฟ้าชีวมวลคลองขลุง 9.9 เมกะวัตต์แล้ว ดันกาลังผลิตรวมสู่ 257.57 เมกะวัตต์ ชี้ใช้เวลาก่อสร้าง
เพี ย ง 9 เดื อ น คาดช่ ว ยสร้ า งรายได้ เ พิ่ ม ปี ล ะประมาณ 310 ล้ า นบาท เริ่ ม รั บ รู้ ไ ตรมาส 4 ดั น ผลงานโดด
คาดรายได้และกาไรทั้งปี 2564 ดีตามเป้า (ทันหุ้น)
 NRF รั บ อานิ ส งส์ โ ควิ ด สายพั น ธุ์ ใ หม่ คนแห่ ส ต๊ อ กของเพิ่ ม ขึ้ น หนุ น ดี ม านด์ พุ่ ง เล็ ง ทุ่ ม งบ 2 พั น ล้ า นบาท
ลุ ย M&A-อั พ ฐานธุ ร กิ จ หนุ น โต พร้ อ มลงทุ น 200 ล้ า นบาท ขยายโรงงานซอส หลั งลู ก ค้ า ยุ โ รปป้ อ นออเดอร์
ตั้ ง เป้ า รายได้ 250-500 ล้ า นบาท ล่ า สุ ด เปิ ด ตั ว "HEMP House" สาขาแรก วางหมาก 3 ปี ดั น เข้ า ตลาดหุ้ น
ส่วนปี 2565 วางเป้ารายได้โต 45-55% จากปีนี้ (ทันหุ้น)
 BPP เผยโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น ขนาด 20 เมกะวัตต์ กดปุ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เดินหน้าขยายลงทุน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หวังบรรลุเป้าหมายการเพิ่มกาลังการผลิตเป็น
5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุน (ทันหุ้น)
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Daily Strategy
Daily Update as of

30 Nov 21

Commodity

Unit

Close

Chg

%Chg

Impact

WTI

$/bbl

71.16

-6.94

-8.9%

-

PTTEP, TOP, BCP

Brent

$/bbl

71.59

-10.63

-12.9%

-

PTTEP, TOP, BCP

Coal Futures

$/ton

159.30

-16.70

-9.5%

-

BANPU

Baltic Dry Index

Point

2,881.00

114.00

4.1%

+

PSL, TTA

Gold

$/ounce

1,784.20

-7.40

-0.4%

Copper

$/ton

9,515.00

-375.00

-3.8%

- KCE, HANA, SVI, DELTA

Sugar

Cent/lb

0.19

-0.00

-0.8%

-

KSL, KTIS, KBS, BRR

Rubber

JPY/kg

176.60

-5.00

-2.8%

-

STA, TRUBB

Crude Palm Oil

MYR/ton

1,246.00

4.00

0.3%

Soybean Oil

Cent/lb

59.09

-1.65

-2.7%

-

TVO

Soybean Meal

$/ton

355.60

-2.60

-0.7%

+

CPF, GFPT/ +TVO

Corn

$/ton

586.00

6.75

1.2%

-

CPF, GFPT

Dollar Index

Point

96.08

-0.71

-0.7%

+

SET

VIX Index

%

22.96

-5.66

-19.8%

+

SET

US 10 Year Yield

%

1.51

-0.03

-1.9%

-

SET

Thai 10 Year Yield

%

1.93

-0.00

0.0%

-

SET

Bitcoin Future

Coin/$

58,650.00 4,220.00

7.8%

+ UVAN, CPI, VPO, LST

Source: Infoquest, AWS

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

WTI

Brent

Coal Futures

4.1%

Baltic Dry Index

-0.4%

Gold

Copper

-3.8%

-0.8%

Sugar

Rubber

-2.8%

0.3%

Crude Palm Oil

Soybean Oil

-2.7%

-0.7%

Soybean Meal

1.2%

Corn

-0.7%

Dollar Index

VIX Index

US 10 Year Yield

-1.9%

Thai 10 Year Yield

0.0%

Bitcoin Future

Source: Infoquest, AWS
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Daily Strategy
Date
29 Nov 21
30 Nov 21
30 Nov 21
1 Dec 21
1 Dec 21
1 Dec 21
2 Dec 21
3 Dec 21
3 Dec 21
3 Dec 21
3 Dec 21

Regions
US
CH
EU
US
US
US
US
US
EU
US
US

Economic Indicators
ยอดขายบ ้านรอปิ ดการขาย (ต.ค.)
้ ภาคบริการ (พ.ย.)
ดัชนีผู ้จัดการฝ่ ายจัดซือ
ดัชนีร าคาผู ้บริโภค (พ.ย.)
รายงานการจ ้างงานแห่งชาติ เอดีพ ี (พ.ย.)
้ ภาคการผลิต จากไอเอสเอ็ ม (พ.ย.)
ดัชนีผู ้จัดการฝ่ ายจัดซือ
สินค ้าคงคลังน้ ามันดิบ
รายงานจานวนคนยืน
่ ขอรั บสวัสดิการว่างงานครั ง้ แรก
อัตราการว่างงาน (พ.ย.)
ยอดขายปลีก (ต.ค.)
ตัวเลขการจ ้างงานนอกภาคการเกษตร (พ.ย.)
้ ภาคบริการ จากไอเอสเอ็ ม (พ.ย.)
ดัชนีผู ้จัดการฝ่ ายจัดซือ

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

1

2

3

4

5

Nov-21
XD
UBIS @ 0.20 (18/11/21)

8

9

XD
MC @ 0.20 (25/11/21)

10

XD
QHPF @ 0.132 (25/11/21)

15
XD
CPNCG @ 0.24 (3/12/21)

16
XD
TPRIME @ 0.0951 (3/12/21)

22
XD
BRRGIF @ 0.10 (9/12/21)
FPT @ 0.34 (11/2/22)
RJH @ 1.10 (7/12/21)
SAAM @ 0.012 (7/12/21)
TPCH @ 0.343 (7/12/21)
UTP @ 0.40 (8/12/21)
WHABT @ 0.171 (8/12/21)
WHART @ 0.2553 (8/12/21)

23
XD
AF @ 0.025 (8/12/21)
HREIT @ 0.1738 (23/12/21)
LPH @ 0.10 (9/12/21)

29
XD
AIMCG @ 0.07 (13/12/21)
AIMIRT @ 0.2207 (13/12/21)
PJW @ 0.08 (9/12/21)
SPI @ 0.20 (14/12/21)

11

12

XD
DIF @ 0.261 (3/12/21)
POPF @ 0.247 (3/12/21)
PPF @ 0.175 (3/12/21)
RAM @ 0.90 (26/11/21)
SIRIP @ 0.0511 (3/12/21)
TMILL @ 0.08 (25/11/21)
TSTE @ 0.06 (26/11/21)

17
XD
INETREIT @ 0.1269 (3/12/21)

24
XD
BGC @ 0.11 (9/12/21)
ICN @ 0.10 (9/12/21)
PRM @ 0.08 (9/12/21)
S11 @ 0.10 (9/12/21)
SPC @ 0.60 (9/12/21)
SPG @ 0.45 (7/12/21)
SPRIME @ 0.16 (8/12/21)

18
XD
RCL @ 1.50 (3/12/21)

25
XD
AMATAR @ 0.155 (14/12/21)
ARROW @ 0.10 (9/12/21)
BKI @ 3.00 (9/12/21)
B-WORK @ 0.1915 (13/12/21)
EPG @ 0.14 (8/12/21)
HPT @ 0.00818 (10/12/21)
IVL @ 0.25 (9/12/21)
KAMART @ 0.04 (9/12/21)
LHK @ 0.20 (9/12/21)
MAJOR @ 1.00 (9/12/21)
MCS @ 0.37 (9/12/21)
MNIT @ 0.025 (16/12/21)
PROSPECT @ 0.288 (9/12/21)
PTL @ 0.55 (8/12/21)
SUPEREIF @ 0.16839
(14/12/21)
TPP @ 1.00 (9/12/21)
WHA @ 0.0267 (9/12/21)
WHAUP @ 0.0925 (8/12/21)

19
XD
DCC @ 0.04 (3/12/21)
FTREIT @ 0.169 (2/12/21)
JASIF @ 0.22 (8/12/21)
STA @ 1.25 (8/12/21)
STGT @ 1.25 (7/12/21)

26
XD
ADD @ 0.15 (15/12/21)
FUTUREPF @ 0.10 (15/12/21)
PSL @ 0.50 (13/12/21)
TNDT @ 0.10 (7/1/22)
TNDT @ 1:2 (7/1/22)
TNH @ 0.50 (15/12/21)

30
XD
BKKCP @ 0.15 (17/12/21)
CPTGF @ 0.121 (17/12/21)
EGATIF @ 0.08 (17/12/21)
KBSPIF @ 0.202 (17/12/21)
TFFIF @ 0.06 (17/12/21)
TIF1 @ 0.15 (17/12/21)
TTLPF @ 0.3175 (17/12/21)

*Remark: Stock @ Dividend Baht per Share (Payment Date)
**Remark: Stock @ Existing Share:Stock Dividend (Payment Date)
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CG Report
Corporate Governance Report Rating (CG Score) ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

รายงานการประเมินการก้ากับดูแลกิจการ (CGR)
การเปิดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) นี้เป็นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสารวจ และประเมินจากข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอใน
มุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิ บัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการ
ประเมิน อนึ่ง ผลการสารวจดังกล่าว เป็นผลการสารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการสารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
5
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CG Report
Anti-Corruption Progress Indicator (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)
ได้รับการรับรอง CAC

ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator
การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress
Indicators) ของบริ ษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทยที่ จัด ท าโดยสถาบัน ที่ เกี่ ยวข้ อ งซึ่งมี การเปิ ดเผยโดยสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการดาเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสาหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่ เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบ (56-1) รายงานประจาปี แบบ(56-2)
หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอในมุมมอง
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน
เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด มิได้
ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของผลการสารวจ
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CG Report
ค้าแนะน้าการลงทุน
หุ้นรายตัว
BUY
TRADING
TRADING BUY
SELL

“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“เก็งกาไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ซื้อเก็งกาไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรม
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด
“ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด
“ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ากว่า ตลาด

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

รายงานนี้จัดทาโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จากัด (“บริษัท”) บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อ
ว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง บริษัทไม่อาจยืนยันข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่ างๆ
อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และ
ตามมาตรฐานการวิเคราะห์ ทั้งนี้บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระทา ละเว้นการกระทา หรืองดเว้นการกระทา
อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการเผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบทวิเคราะห์ที่ปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นาออก
แสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัท ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์
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CG Report

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ้ากัด
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