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Market Summary 8/26/20   

Close 1,322.55 Volume Bt48,653M 
Change 6.56  P/E 21.98 

%Change 0.50% P/BV 1.50 

หุ้นรายงานพิเศษ 

CHEWA | Analyst Meeting | “บวกอ่อนๆ” 

 

(-) งวด 2Q63 รายงานขาดทุนเท่ากบั 11.3 ลบ. เน่ืองจากมาตรการ lockdown ส่งผล
ให้เล่ือนกิจกรรมทางตลาด และผูเ้ขา้เยีย่มชมโวรงการน้อยลง โดยมีรายได ้331.2 
ลบ. +19.7%YoY -1%QoQ แต่ %GPM ปรับลดลงมาท่ี 21.2% จาก 25.6% งวด 
1H63 ขาดทุนรวม 37.2 ลบ. -480.2%YoY 

(+) งวด 3Q63 มีโอกาสพลิกมีก าไรจากการขายโรงงานให้เช่า 10 โรงงานพ้ืนท่ีให้
เช่าราว 1.7 หม่ืนตรม.ท่ีนิวมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จ.ระยองให้กบักองทรัสต ์
AIMIRT มูลว่ารวม 460 ลบ. โดยจะรับรู้เป็นก าไรราว 200 ลบ.  

(+)ผบห.วงเป้ารายไดปี้ 63 ราว 2,000 ลบ. +75%YoY (รายได ้1H63 วิดเป็น
สดัส่วน 33% ของเป้ารายไดท้ั้งปี) ปลายมิ.ย.มี backlog 2,735 ลา้นบาทวาดจะโอน
เป็นรายไดเ้ขา้มาในช่วง 2H63 ราว 1,700 ลบ. ส่วนท่ีเหลือจะรับรู้ในปี 64 ในช่วง
ปลาย 3Q63 ถึงตน้ 4Q63 บริษทัมีโวรงการวอนโดสร้างเสร็จ 2 โวรงการ มูลว่า 
2,700 ลบ. วือ 1) Chewathai Kaset Nawamin 1,700 ลบ. และ 2) Chewathai 
Residence Thonglor มูลว่า 1,000 ลบ. 

ววามเห็น เรายงัวงมุมมองบวกอ่อนๆต่อผลประกอบการของบริษทัในช่วง 2H63 
จาก 1) สถานการณ์ COVID-19 กดดนัต่อก าลงัซ้ือ 2) สถาบนัการเงินเขม้งวดใน
การปล่อยกู ้และ 3) ปัจจยัการเมืองท่ียงัวงมีววามไม่แน่นอน 

 

กลยทุธ์การลงทุน 
 หุ้น Defensive Stock (ADVANC INTUCH DIF TTW BEM BTS CHG 

BCH) 
 หุ้นท่ีไดป้ระโยชน์หลงัธปท.ห้ามมือถือ 'รุ่นเก่า' ใชโ้มบายแบงก้ิง (COM7 

SPVI JMART SIS SYNEX) 
 วรม.เพ่ิมสิทธ์ิ 'เราเท่ียวดว้ยกนั' (ERW MINT CENTEL AAV BA) 

 
นักวเิคราะห์  02-675999                  
วิลาสินี บุญมาสูงทรง        ext.5937       ณฐัวุฒิ วงศเ์ยาวรักษ ์      ext.5805  
วชัเรนทร์ จงยรรยง         ext.5936          สลกับุญ วงศอ์วัรเดช         ext.7287 
 
 
 

Market View  : จบัตาการประชุมประจ าปีของเฟด 
หุ้นรายงานพิเศษ : CHEWA 
หุ้นมีข่าว :  EGCO MC RS JUBILE SENA PTTEP AS DTC 
Technical Insight : TASCO PLANB 
ตลาดหุ้นไทยวานน้ีปรับตวัข้ึนโดยไดแ้รงหนุนจากหุ้นท่ีมีปัจจยัเฉพาะตวัอยา่ง VGI 
และกลุ่มธนาวารท่ีวาดหวงัว่าจะกลับมาจ่ายปันผลได้ตามปกติหลัง COVID-19 
วล่ีวลาย ขณะท่ีตลาดหุ้นในภูมิภาวยืนในแดนบวกสลับลบ อย่างไรก็ดี ดัชนีถูก
กดดนัจากแรงขายท าก าไรในหุ้นกลุ่ม ท่องเท่ียว หลงัจากท่ีปรับตวัข้ึนมาแรงก่อน
หน้าน้ี โดยดชันี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,322.55 จุด +6.56 จุด +0.50% มูลว่าการซ้ือ
ขาย 4.8 หม่ืนลบ. ต่างชาติ +351.66 ลบ. TFEX Net +5,011 สัญญา ตราสารหน้ี 
+17,105 ลบ. 
ปัจจยับวก / ปัจจยัลบ 
+ดชันีดาวโจนส์ปิดเพ่ิมข้ึน 83.48 จุด +0.30% นลท.เข้าซ้ือหุ้นกลุ่มเทวโนโลยี
เพราะเช่ือวา่จะไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุดจากสถานการณ์ไวรัสโววิด-19 
+ราวาน ้ ามนัดิบ WTI ปิดเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 4 เซนต ์+0.1% ปิดท่ี 43.39 ดอลลาร์/
บาร์เรล หลงัจากสหรัฐเปิดเผยสตอ็กน ้ามนัดิบลดลงมากกวา่วาด แต่นลท.ยงักงัวล
การแพร่ระบาดของไวรัสโววิด-19 
+กรรมการ ECB ช้ีเศรษฐกิจยโูรโซนเร่ิมขยายตวัตามวาด 
+ เยอรมนีขยายมาตรการเยียวยาผลกระทบทางศก.จากโววิด-19    ส่วนฝร่ังเศส
เตรียมเปิดเผยแผนฟ้ืนฟศูก. 3 ก.ย. 
+ ตลท.เผยนักลงทุนสถาบนักว่า 193 รายจากทัว่โลก เขา้ร่วมงาน ไทยแลนด์
โฟกสัผา่นออนไลน์ กว่า 30% เป็นนกัลงทุนรายใหม่ท่ีไม่เวยเขา้ร่วมงานสะทอ้น
ววามสนใจในตลาดหุ้นไทย 
+/-เฟดช้ีเศรษฐกิจสหรัฐฟ้ืนตวัข้ึนอยา่งมาก แต่ยงัอยูห่่างไกลจากระดบัก่อนโววิด 
-WHO ยอมรับผูท่ี้หายดีจากโววิดอาจกลบัมาติดเช้ืออีกวร้ัง 
-EU ยกเลิกแผนเจรจา   Brexit สัปดาห์หน้าวาดองักฤษพร้อมรับววามเส่ียง no-
deal   
-ดชันีเซ่ียงไฮว้อมโพสิตปิดลดลง 43.84 จุด หรือ -1.30% 
-ดชันีนิกเกอิปิดลดลง 5.91 จุด -0.03% เช้าเปิด -33.93 จุด จากเยนแข็งว่าถ่วงหุ้น 
ส่งออก   
-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 2.41 แสนลบ. ว่าเงินบาท 31.26 บาท/US 
*จบัตาการประชุมประจ าปีของเฟดท่ีเมืองแจก็สนั โฮล วืนวนัน้ี 
สหรัฐเผยจ านวนผูข้อรับสวสัดิการวา่งงานรายสัปดาห์ GDP ไตรมาส 2/2563 และ
ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) เดือนก.ว. 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย 

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideway ออกข้าง โดยยังไร้ปัจจัยใหม่เข้า
หนุนตลาด นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมประจ าปีของเฟดท่ีเมืองแจ็กสัน 
โฮลในวันที่  27-28 ส.ค. นี้  เพื่อรอดูสัญญาณทางเศรษฐกิจ คาดดัชนี
เคลือ่นไหวในกรอบ 1,315-1,335 จุด 
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World indices 
 Last Change %Change 

DOW JONES 28,331.92 83.48  0.30% 

S&P500 3,478.73 35.11  1.02% 

NASDAQ 11,665.06 198.59  1.73% 

FTSE 6,037.01 8.59  0.14% 

DAX 13,190.15 128.53  0.98% 

NIKKEI 23,290.86 -5.91  -0.03% 

HANG SENG 25,491.79 5.57  0.02% 
Commodities 

NYMEX 43.45 0.10  0.23% 

Brent 45.67 -0.19  -0.41% 

Gold 1,954.10 26.40  1.37% 
Currencies 

BT/US$ 31.260 -0.1900  -0.60% 

EU/US$ 1.182 -0.0010  -0.08% 

YEN/US$ 105.991 -0.379  -0.36% 
Transaction by Investor Group in SET 

Investor Type 8/26/20 MTD YTD 
Local Institutions 957.27 4,307.04 73,779.43 
Proprietary Trading -355.91 -724.27 295.29 
Foreign 351.66 -14,365.98 -241,189.53 
Retail -953.02 10,783.22 167,114.80 

Transaction by Investor Group in TFEX : S50 Open Interest 
 S50 Open Interest 8/26/20 MTD YTD 

Foreign 5,011.00 18,625.00 124,363.00 
Institution 687.00 1,555.00 -5,795.00 
Customer -5,698.00 -20,180.00 -118,568.00 

 

หุ้นมีข่าว 
(+) EGCO (Bloomberg Consensus 328.29 บาท) เตรียมยื่นขอใบอนุญาตน าเขา้ 
LNG เร็วๆ น้ี ช้ียงัมีส่วนเกินจากสัญญา 2 แสนตนัต่อปี ขณะท่ีทิศทางก าไรจาก
การด าเนินงานปีน้ีใกล้เวียงปีก่อนท่ี 1 หม่ืนล้านบาท เหตุวร่ึงปีหลงัโรงไฟฟ้าไซ
ยะบุรีเดินเวร่ืองผลิตไฟฟ้าเตม็ทุกยนิูต (ท่ีมา ข่าวหุ้น) 
(+) MC (Bloomberg Consensus 10.55 บาท) โชวปิ์ดงบงวดปี 63 (1 ก.ว. 2562-30 
มิ.ย. 2563) โกยก าไรสุทธิ 407 ล้านบาท พุ่ง 33.10% หลังวุมเข้มต้นทุน-ลด
ว่าใชจ่้าย ปรับไลน์การผลิตท าสินวา้ใหม่-รุกช่องทางออนไลน์ รองรับดีมานส์ช่วง
โววิด-19 ฟากบอร์ดไฟเขียวจ่ายเ งินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ก าหนดข้ึน
เวร่ืองหมาย XD วนัท่ี 5 พ.ย.น้ี และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พ.ย. 2563  (ท่ีมา ข่าว
หุ้น) 
(+) RS (Bloomberg Consensus 20.29 บาท)  ส่งซิกผลงานวร่ึงปีหลงัโตดีกว่าวร่ึง
ปีแรก โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยไ์ตรมาส 3/63 จะเติบโตจากไตรมาสก่อน บวกกบั
โววิด-19 วล่ีวลาย ดนัเม็ดเงินธุรกิจส่ือกลบัมาดีข้ึน มัน่ใจรายได้ปี 63 ตามนัด 
4,250 ลา้นบาท ลุน้ปิดดีลซ้ือกิจการในไตรมาส 4/63  (ท่ีมา ข่าวหุ้น) 
(+) JUBILE (Bloomberg Consensus 17.00 บาท)   เผยงบวร่ึงปีหลงัดีกว่าวร่ึงปี
แรก หลงัมาตรการวลายล็อกดาวน์ ปรับกลยุทธ์รุกช่องทาง E-Commerce ดัน
สัดส่วนยอดขายเป็น 10% ขณะท่ีรายได้ปีน้ีลดลงไม่เกิน 10% เหตุโววิด-19 
กระทบวร่ึงปีแรกปิดหนา้ร้านกวา่เดือนวร่ึง (ท่ีมา ข่าวหุ้น) 
(+) SENA (Bloomberg Consensus 3.40 บาท) เดินหน้าเปิด 3 โวรงการใหม่ช่วง
วร่ึงปีหลงั 2563 พร้อมตุนแบ็กล็อกในมือกว่า 11,497 ล้านบาท ย  ้าสภาพวล่อง
สามารถจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ือง ดา้นโบรกชูจุดเด่นปันผลสูง วาดยิลด์ปี 2563 
และ 2564 อยูท่ี่ 8.1% และ 9.1% แนะ "ซ้ือ" เป้า 3.10 บาท (ท่ีมา ทนัหุ้น) 
(+) PTTEP (Bloomberg Consensus 96.38 บาท)  แยม้อยูร่ะหว่างท าดีล M&A ย  ้า
ฐานะการเงินแขง็แกร่ง ตุนเงินสดในมือท่ี 3 พนัลา้นดอลลาร์ ปักธงปริมาณขายปี 
2564 ท่ี 3.8 แสนบาร์เรลต่อวนั วาดราวาน ้ ามนัดิบดูไบปีหน้าท่ี 45 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล ส่วนโวรงการ Gas to Power เมียนมา 600 เมกะวตัต ์ชดัเจน 1-2 เดือน 
เดินหนา้พฒันาธุรกิจใหม่ก่อนดนัเขา้ตลาดหุ้น (ท่ีมา ทนัหุ้น) 
(+) AS (Bloomberg Consensus - บาท) รับอานิสงส์ New Normal หนุนยอด
ผูใ้ชบ้ริการพุง่ แถมจ่อเปิดตวั 5 เกมใหม ่ขยายฐานรับทรัพยเ์พ่ิม แถมแจงปัญหาโว
วิด-19 ท่ีเกิดข้ึนไม่กระทบ ระบุรูปแบบการท างานเป็นออนไลน์อยูแ่ลว้ พร้อมโชว์
ผลงานไตรมาส 2/2563 ก าไรกระฉูด 478.58% ท่ี 117.80 ลา้นบาท จากรายได้ท่ี
ขยายตวัเพ่ิมข้ึน (ท่ีมา ทนัหุ้น) 
(+) DTC (Bloomberg Consensus 8.45 บาท) รุกขยายธุรกิจในอินเดีย เน้นตลาด
ท่องเท่ียวระดบับน ด้วยโมเดลรับจา้งบริหารและแฟรนไชส์ ในเมืองหลกัและ
เมืองรอง เช่น มุมไบ, เดลี, และบงักาลอร์ วาดปิดดีลอีก 4 แห่งใน 12 เดือน
ขา้งหน้า ล่าสุดลงนามสัญญาแฟรนไชส์กบัเจนกรุ๊ป (Jain Group) เขา้บริหาร
โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส เซอร์วิส สวีท กลักตัตา (ท่ีมา ทนัหุ้น) 
(+) BAY (Bloomberg Consensus 23.00 บาท) ปรับเป้าหมายทางการเงินในปี 
2563 ใหม่โดยปรับลดการเติบโตของสินเช่ือสุทธิเป็น 3-5%จากเดิม 5-7% ปรับลด
การเติบโตของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย เป็น -10% ถึง -15% จากเดิมท่ี -3% ถึง 3% 
(ไม่นับรวมรายการพิเศษท่ีเป็นก าไรจากการขายหุ้นบจ.เงินติดล้อ) และเพ่ิม
สัดส่วนการตั้งส ารองต่อสินเช่ือรวม 1.8-2% จากเดิมท่ี 1.3-1.5% (ท่ีมา อินโฟ
เววสท)์ 

ปัจจยัท่ีต้องจบัตา 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
 26-28 ส.ว. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) จดังาน 

Thailand Focus 2020: virtual conference 
 31 ส.ว.  ธนาวารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย 
 14 ก.ย. ศาลลม้ละลายกลางนดัฟังว าส่ังใหฟ้ื้นฟกิูจการ THAI หรือไม่ 

 

 27 ส.ว. จีนเปิดเผยก าไรภาวอุตสาหกรรมเดือนก.ว. 
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาวารกลางสหรัฐจะกล่าวสุนทรพจน์
ในการประชุมประจ าปีของเฟดท่ีเมืองแจก็สันโฮล  
สหรัฐเปิดเผยจ านวนผูข้อรับสวสัดิการวา่งงานรายสัปดาห์ ตวัเลข GDP 
2Q63 (ประมาณการวร้ังท่ี 2) ยอดท าสัญญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย 

 28 ส.ว. อีย ู เปิดเผยววามเช่ือมัน่ผูบ้ริโภวเดือนส.ว. 
สหรัฐ เปิดเผยดชันีราวาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภวส่วนบุววล (PCE) 
เดือนก.ว. สต็อกสินวา้วงวลงัภาววา้ส่งเดือนก.ว. และววามเช่ือมัน่



 

Disclaimer : ขอ้มูลในรายงานน้ีเป็นขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะซ่ึงนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทัว่ไป และเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือว่าน่าจะเช่ือถือได ้ ววามวิดเห็นท่ีปรากออยูใ่นรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอ
ในมุมมองของบริษทัและเป็นววามวิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากอในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหส้าธารณชนหรือนกัลงทุนทราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือ
เผยแพร่ขอ้มูลให้แก่นกัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผิดชอบต่อการน าขอ้มูลหรือววามวิดเห็นใดๆไปใชใ้นทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงววรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจก่อนการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/
หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์ใดๆกบับริษทัใดๆท่ีถูกกล่าวถึงในรายงานน้ีก็ได ้

 

ผูบ้ริโภวเดือนส.ว. 
 3 พ.ย. ก าหนดเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 


