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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เดือน ก.พ. ตลาดหุ้นโลกคึกคักฟื้นตัวแรง 3.1% ราคาน้ำมันบวก 7% ขณะที่
ตลาดหุ้นไทยยัง Laggard กว่ามาก แต่หลังจากนี้น่าจะฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะ
หุ้นน้ำมันน่ าจะผ่ า นพ้ นการขายปรั บพอร์ ตหุ้ นเพื ่อเตรีย มซื ้อหุ้ น OR ของ
ต่ า งชาติ แ ละสถาบั น ฯ มาในระดั บ หนึ ่ ง แล้ ว Top pick เลื อ กหุ ้ น Laggard
พื้นฐาน อย่าง PTT, PTTEP และ BAM

SET ยังมีโอกาสฟื้นตามหุ้นโลก
ราคานํามันฟื นตัวแรงต่อเนืองเป็ นวันที (+7%mtd) ได้แรงหนุนจากพัฒนาการวัคซีน,
OPEC+ รวมมือกันปรับลดกําลังการผลิตตามทีตกลง หนุนสต็อกมีโอกาสตํากว่าค่าเฉลีย
ปี ในเดือน มิ.ย. ขณะทีในประเทศที ประเด็นหลัก 1)วานนี กนง. มีมติคงอัตรา
ดอกเบียนโยบาย ให้เหตุผลว่าการแพร่ระบาดโควิดครังนีไม่รุนแรงเท่ารอบแรก ทําให้หนุ้
กลุ่มธนาคารปรับตัวขึน )ทางการคลังเตรียมออกมาตรการต่อเนือง ล่าสุด “มาตรการ
ช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา (พนักงานเอกชนทัวไป) จ่ายเงินชดเชย
ผูป้ ระกันตน ,500-4, บาท/คน คิดเป็ นวงเงินรวม - . หมืนล้านบาท และยังมีเม็ด
เงินเตรียมอัดฉี ดโครงการในอนาคตอีกกว่า . แสนล้านบาท หนุนให้ Downside ต่อ
GDP เริมจํากัด ) ประเด็นยกเลิกประมูลรถไฟฟ้าสายสีสม้ โดยทางฝ่ ายวิจยั ฯ เชือ รฟม.
น่ า จะกํา หนดหลัก เกณฑ์ใ ห้น าํ คะแนนจากซองเทคนิ ค มาพิ จ ารณา โดยมองว่ า BEM
ได้เปรียบกว่า BTS จากประสบการณ์ที BEM มี CK เป็ นผูร้ บั เหมาหลักประมูลใหม่ แต่
โครงการนีเกิดความล่าช้าออกไปอีกราว เดือน กลยุทธ์วนั นียังชืนชอบหุน้ นํามัน PTT,
PTTEP น่าจะผ่านพ้นการขายปรับพอร์ตหุน้ เพือเตรียมซือหุน้ OR ของต่างชาติและสถาบัน
ฯ มาในระดับหนึงแล้ว และแนะนําลดนําหนัก AAV และ KBANK อย่างละ % แล้วลงทุน
ใน BAM 10% ซึงทางกรมบังคับคดีกลับมาเปิ ดประมูลได้ตามปกติในเดือน ก.พ. นี
ราคาน้ำมันดิบ และราคาหุ้น PTT

1,481.75
-4.50
79,485

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-3,109.93
641.80
-322.98
2,791.11
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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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COVID-19 ทั่วโลกเริ่มคลี่คลาย ส่วนไทยเตรียมออก ม.33 “เรารักกัน”
สถานการณ์ COVID-19 ล่ า สุด ยอดผู้ติ ด เชื อสะสมรวมกัน (Total case) ทัวโลกอยู่ที
. ล้านราย ในส่วนผูต้ ิดเชือรายใหม่ทวโลก(New
ั
case) ยังคงปรับลงติดต่อกัน ล่าสุด
เหลือ 4.18 แสนราย ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง วันที 5.12 แสนราย (ลดลงทําจุดตําสุด
ตังแต่ช่วงปลายเดือน ต.ค. 2563) โดย ASPS เห็นสัญญาณเชิงบวกจากประเด็น COVID19 สะท้อนจากข้อมูลเชิงสถิติยอ้ นหลังพบว่า
 หลายประเทศทัวโลกซึงเริมทยอยฉีดวัคซีน COVID-19 ตังแต่ช่วงปลายปี 2563
ทีผ่านมา ช่วยให้ปัจจุบนั มีจาํ นวนผูต้ ิดเชือเริมมีแนวโน้มลดลงในหลายประเทศ
อาทิ อั ง กฤษ, สหรั ฐ , เยอรมนี , อิ ส ราเอล (ดั ง รู ป) และ ASPS พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่าง % จํานวนประชากรทีได้รบั วัคซีนของประเทศต่างๆ เทียบกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาดหุน้ ประเทศนันๆ ตังแต่วนั ทีได้รบั วัคซีนจนถึงปั จจุบนั เป็ น
ทีน่าสังเกตุวา่ ประเทศทีจํานวนประชากรทีได้รบั วัคซีนเป็ นสัดส่วนสูง มีแนวโน้มทีตลาด
หุน้ จะตอบรับในเชิงบวก สะท้อนจากประเทศ UAE และอิสราเอล สหรัฐฯ และอังกฤษ
ทีจํานวนประชากรทีได้รบั วัคซีนในช่วง ถึง % ของจํานวนประชากรทังประเทศ
หนุนตลาดหุน้ ในปรับขึนได้ในช่วง . % - 9.11% ขณะทีไทย เชือว่าหากวัคซีน ซึงจะ
ทยอยนํา เข้าและเริมฉี ดเชื อว่า จะเป็ นอีก หนึงปั จจัยช่ ว ยหนุนการปรับขึนของ SET
Index ต่อไป

จำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศ หลังได้รับการฉีดวัคซีน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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%ผลตอบแทนของตลาดหุ้นที่ได้รับวัคซีน ยิ่งได้วัคซีนมาก หุ้นยิ่งขึ้นมาก

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

 ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน ซึงทีมีจาํ นวนวัคซีนทีผ่านการทดลองเฟสที
และ อย.แต่ละประเทศอนุมตั ิและเริมผลิตได้มากขึนเรือยๆ จาก ราย( Pfizer ,
Moderna , AstraZeneca) ล่าสุดเพิมมีอีก ราย รอ อย.แต่ละประเทศอนุมตั ิ
(NOVAVAX, J&J, Sputnik V Sinovac) ทําให้รวมเป็ น ราย ASPS ประเมิน
ว่าน่าจะเห็นรายอืนๆ ตามออกมาได้อีก สถานการณ์ดังกล่าวน่าจะทําให้เห็ น
กําลังการผลิตของวัคซีนเพิมขึนตามลําดับ ทําให้ความเป็ นไปได้ทีจะเห็นการ
กระจายตัวของวัคซีนวงกว้างในช่วง H64 ตามทีคาดการณ์ไว้ เป็ นผลดีต่อการ
ฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยรวมถือเป็ นการตอกยําความมันใจว่าปั ญหา COVID-19 ในไทยคาดจะคลีคลายใน
2H64 รวมถึงมีปัจจัยหนุนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทางคลัง เพิมเติมล่าสุด คือโครงการ
ม. เรารักกัน หรือ “มาตรการช่วยเหลือแรงงานผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 (พนักงาน
เอกชนทัวไป) วงเงินรวม - . หมืนล้านบาท (ราว 0.2-0.3% ของ GDP) คือ จ่ายเงิน
ชดเชยผูป้ ระกันตนเบืองต้นคาดราว - ล้านคน วงเงิน 3,500-4,500 บาท/คน คาดแบ่ง
จ่ายรายสัปดาห์สัปดาห์ละ ,000 บาท และจะเริมจ่ายเงินให้ผูป้ ระกันตนภายใน มี.ค.
2564
หากรวมวงเงินเข้ากับกับมาตรการทีออกมาก่อนหน้า อาทิ มาตรการคนละครึงเฟส ,
มาตรการเพิมกําลังซือผูม้ ีบตั รสวัสดิการ, เราชนะ และเราไปเทียวกัน (ดังตาราง) จะทําให้
มีเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจทังหมดในงวด Q63 รวมกันราว 3. - . แสนล้านบาท ( 2.1% ของ GDP)
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มาตรการที่มีผลอยู่กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐตั้งแต่ต้นปี 2564

ทีมา: ASPS รวบรวม, หมายเหตุ โครงการเราเทียวด้วยกัน มีวงเงินรวม 2 หมืนล้านบาท ระยะเวลา 10 เดือน
(ก.ค. – เม.ย. 64) หรือเฉลียเดือนละ 2 พันล้านบาท

ซึงมาตรการต่างๆ การจัดหาเม็ดเงิน (Funding) ของรัฐบาลหลักๆ มาจากการกูเ้ งินตาม
พ.ร.ก. กูเ้ งิน ล้านล้านบาท (ดังรูป)
 เบิกจ่ายไปแล้ว(สีนาเงิ
ํ นเข้ม)ตังแต่ปี
ราว . แสนล้านบาท
รัฐบาลเหลือเงินเบิกจ่ายราว . แสนล้านบาท แบ่งเป็ นวงเงิน
 ทําให้ปี
อนุมัติแล้ว(สีเขี ยวเข้ม) 3.26 แสนล้านบาท ส่วนเงินทียังไม่ได้อนุมัติ(สีเขี ยว
อ่อน) เหลือ 3.09 แสนล้านบาท
ความคืบหน้า พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้าน ปี 2563-2564

ทีมา: สศช., 3 ก.พ. 2564
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โดยรวม ASPS ประเมินว่ามาตรการต่างๆข้างต้น เป็ นเพียง Sentiment เชิงบวกต่อบริษัท
จดทะเบียนในตลาด เช่น หุน้ ในกลุม่ ค้าปลีก CRC, HMPRO และ CPALL และกลุม่ ผูผ้ ลิต
สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน OSP, TKN และ SAPPE แต่ไม่ได้มีผลต่อประมาณ
การกําไรอย่างมีนยั เพราะว่ามาตรการทีรัฐบาลออกมา ส่วนใหญ่มีขอ้ จํากัด คือ ใช้ได้เพียง
ร้า นค้า รายย่ อ ย, ร้า นธงฟ้ า และร้า นค้า OTOP ซึงผู้ป ระกอบการทีอยู่นอกตลาดจะได้
ประโยชน์มากกว่า

ผลประชุม กนง. คงดอกเบี้ยตามคาด
ผลการประชุม กนง.มี มติ ต ามคาด คื อ คงอัตราดอกเบี ยนโยบายที . % (ตําสุด เป็ น
ประวัติการณ์) โดยให้เหตุผลว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครังนีไม่รุนแรงเท่ากับที
เกิ ด ขึนในปี 2563 แม้จ ะยัง ปรับ ลดคาด GDP Growth ปี
ลงอย่ า งเป็ น ทางการ
เบืองต้นคาดจะลงใกล้เคียงกับ สศค. ทีคาด . %yoy รอบล่าสุด ธปท.คาด . %) ซึง
การคงอัต ราดอกเบี ยฯที เดิ ม ส่ ง ผลให้ร าคาในหุ้น กลุ่ม ธนาคารปรับ ตัว ขึ นเมื อวานนี
(KBANK +2.73%, SCB +2.4%, BBL+1.44% TMB+1.2% )
อย่างไรก็ตาม ASPS ยังคงมุมมองเดิมว่า ภายในช่วง H64 กนง. น่าจะมีการลดดอกเบีย
นโยบาย 1 ครังราว 0.25% เพือกระตุน้ เศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัว รวมถึงจะมีส่วนช่วย
ให้เงินบาทอ่อนค่าเพราะ กนง. ยังมีช่องว่างสําหรับปรับลดอัตราดอกเบีย (Policy space)
ได้อีก ครัง (ลดจาก . % เหลือ 0.25%) รวมถึงยังมีโอกาสลดเงินเก็บเข้ากองทุนเพือการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ทีลดจาก . % เหลือ . % เป็ นการ
ชัวคราวถึงสินปี 2564 ทีจะช่วยเสริมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปรับลดอัตราดอกเบียได้
ง่ายขึน ซึงปี ทีแล้วมีมาตราการนีออกมาในวันที 8 เม.ย
ทังนี จากการศึกษาของ ASPS พบว่า การปรับลดอัตราดอกเบียลงเหลือ . % จะส่งผล
ให้ดชั นี SET Index สามารถซือขายบน PER ทีสูงขึนได้ โดยหากอัตราดอกเบียลดลงเหลือ
. % จะทําให้ PER ของ SET Index สูงขึน . เท่า และเป้าหมาย SET Index จะขยับ
ขึนเป็ น , จุด
Target SET Index กรณีคงดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ย

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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ยกเลิกประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอเปิดประมูลใหม่
วานนีทีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน มีมติยกเลิกการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ทีเปิ ดให้เอกชนยืนข้อเสนอ
เมือช่วงปลายปี ทีผ่านมา หลังกลุ่ม BSR ( BTS+BTSC+STEC) ยืนฟ้องต่อศาลปกครอง
กรณี รฟม.ได้เปลียนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกโดยให้นาํ คะแนนจากซอง
เทคนิค % มาพิจารณาร่วมกับซองราคา % ซึงต่อมาศาลปกครองกลางมีคาํ สังให้ รฟ
ม.กลับไปใช้เกณฑ์เดิม และรฟม.ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ดังนันเพือให้การ
ประมูล ใหม่ ส ามารถเร่ง รัด ให้ร วดเร็ว โดยไม่ ต ้อ งรอคํา ตัด สิ น จากศาลปกครองสูง สุด
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน จึงมี
มติให้เปิ ดประมูลใหม่อีกครัง
โดยฝ่ ายวิจยั เชือว่า รฟม. จะกําหนดหลักเกณฑ์ให้นาํ คะแนนจากซองเทคนิคมาพิจารณา
ร่วมกับซองราคาด้วย แม้การเปิ ดประมูลใหม่อาจทําให้โครงการนีเกิดความล่าช้าออกไป
อีกราว เดือน เพราะต้องมีการประกาศทีโออาร์ฉบับใหม่ การเชิญชวนให้เอกชนซือซอง
ประกวดราคารวมถึงให้เวลาเอกชนในการทําข้อเสนอ แต่น่าจะเป็ นทางออกทีดีทีสุดและ
ทําให้โครงการเดินหน้าต่อ การแข่งขันยังคงเป็ น กลุ่มเดิม คือ BEM และ BTS ภายใต้
หลักเกณฑ์ใหม่ ฝ่ ายวิจยั มองว่า BEM ได้เปรียบกว่า BTS จากประสบการณ์ที BEM มี CK
เป็ น ผู้รับ เหมาหลัก ที เคยทํา งานก่ อ สร้า งรถไฟฟ้ า ใต้ดิ น มาก่ อ น รวมถึ ง BEM ยัง เป็ น
ผูบ้ ริหารการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินทังหมดในปั จจุบนั จึงมีโอกาสทีจะทําคะแนนด้านเทคนิคได้
สูงกว่ากลุ่ม BTS เราแนะนํา ซือ BEM (FV@B 10.20) จากผลประกอบการทีทยอยฟื นตัว
ตามลําดับจากการคลายล็อคดาวน์และกลับมาเปิ ดภาคเรียน ส่งผลให้ปริมาณการใช้ทาง
ด่วนและรถไฟฟ้าปรับตัวเพิมขึน

หุ้น น้ำ มัน ยัง Laggard ราคาน้ำ มัน ดิบ ขณะที่แ รงปรับ พอร์ต OR
น่าจะแผ่วลง
ราคานํามันดิบโลกวานนียังปรับขึนแรงต่อเป็ นวันที 3 โดยราคานํามันดิบ Brent เพิมขึนอีก
1.7%, ตังแต่ตน้ สัปดาห์ (wtd) เพิมขึน . % และตังแต่ตน้ ปี (ytd) ขึน . % ทีระดับ
. เหรียญฯ เนืองจากมีปัจจัยหนุนครบทังฝัง Supply และ Demand ดังนี
ฝั ง Supply : สถาบันสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ (EIA) รายงานสต็อคนํามันดิบ
ลดลง 9.94 แสนบาร์เรล สวนทางกับทีตลาดคาดเพิมขึน 4.46 แสนบาร์เรล และราคา
นํามันดิบยังคงได้แรงหนุนจากการตัดลดกําลังการผลิตของ OPEC+ ทีส่วนใหญ่เป็ นไป
ตามข้อตกลงไว้ โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบีย (ผูผ้ ลิตนํามันอันดับ ใน OPEC) ปรับลดกําลัง
การผลิต 1 ล้านบาร์เรล/วัน และให้คาํ มันว่าจะทําต่อไปใน เดือน ก.พ. - มี.ค. 2564 รวมถึง
รายงานล่าสุดของ OPEC+ ทีคาดการณ์ว่าสต็อกนํามันดิบโลกจะลดลงสู่ระดับตํากว่า
ค่าเฉลียในรอบ 5 ปี ภายในเดือน มิ.ย. 2564
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ฝั ง Demand : ได้แรงหนุนจากความคาดหวังจากเศรษฐกิจโลก และสหรัฐมีแนวโน้มฟื น
ตัว ไม่ว่าจะเป็ นจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ทีเริมลดลงหลังการฉีดวัคซีน, ดัชนีชีนําเศรษฐกิจโลก
ส่งสัญญาณฟื นตัว ล่าสุด การจ้างงานนอกภาคเกษตร (ADP) ของสหรัฐ เดือน ม.ค. 2564
เพิมขึน 1.74 แสนตําแหน่ง สูงกว่าตลาดคาด 4.9 หมืนตําแหน่ง รวมไปถึงความคาดหวัง
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของสหรัฐ วงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญทีจะเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผูแ้ ทนราษฎรในสัปดาห์นี
ในภาพรวม ASPS ประเมิ น ราคานํ ามั น ดิ บทีปรั บ เพิมขึ นแรงถื อ เป็ น Sentiment
บวกต่ อหุ้นในกลุ่ มนํ ามั นทัง PTTEP(FV@118.00) และ PTT(FV@48.50) ซึงสวน
ทางกับทิศทางราคาหุ้นซึง Laggard ราคานํามันดิบค่อนข้ างมาก
ส่วนประเด็นความกังวลแรงขายปรับพอร์ตในหุ้นกลุ่มพลังงาน เพือเตรียมเงินรอ
ซือหุ้นOR นั น ASPS ประเมินว่ าได้ ตอบรั บในราคาหุ้นระดับหนึ งแล้ ว เนื องจาก
(ซึงต้ อง
วันทีจองซือของนักลงทุนสถาบัน Active Fund อยู่ระหว่าง - ก.พ.
เตรียมเงินก่ อนหน้ า วัน ดังนั นวันสุดท้ ายทีซือคือ ก.พ.
ต้ องเตรียมเงิน
) จึงเหลือเพียงแรงกดดันจาก Passive Fund ทีจะปรับ
เสร็จตังแต่วันที ก.พ.
พอร์ตหลัง OR ถูกคัดเข้ าดัชนี SET50-100 Fast Track โดยฝ่ ายวิจัยฯ คาดจะมีเม็ด
เงินเพียง , ล้ านบาท เท่านัน
ราคาน้ำมันดิบ และราคาหุ้น PTT

ทีมา: Bloomberg

แนวโน้มธุรกิจ BAM คาดฟื้นชัดเจนในปี 2564 แนะนำ “ ซื้อ ”
คาดกําไรสุทธิ งวด Q เท่ากับ . พันล้านบาท เพิมขึนถึง . % qoq (แต่ลดลง
36.0% yoy) มีปัจจัยสนับสนุนจากการขาย NPLs และ NPAs ขนาดใหญ่และกลางได้มาก
ขึน นอกจากนี ยังคาดกําไรสุทธิปี
จะเพิมขึนถึง . % yoy จากแนวโน้มเศรษฐกิจ
ทยอยฟื นตัว และการเปิ ดเมืองมากขึน ส่งผลบวกต่อการจัดเก็บเงินสด (Cash collections)
ได้เพิมขึน หนุนแนวโน้มรายได้ดอกเบียรับและการขายสินทรัพย์ ทัง NPLs และ NPAs ฟื น
ตัว โดยกําหนด FV ปี
เท่ากับ บาท อิง NAV ที . หมืนล้านบาท กําหนดอัตรา
คิดลด % จากราคาประเมิน มี Upside สูงถึง 26% และคาดหวังปั นผลสูงเกือบ %ต่อ
ปี
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อีกทัง การระบาดของ COVID-19 ในไทยมีสัญญาณทีดีขึน โดยคาดว่ ารั ฐบาลจะ
ผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิมเติม และประเด็นกรมบังคับคดีทีปิ ดชัวคราว
ในเดื อน ม.ค. ล่ า สุ ด ฝ่ ายวิ จั ยติ ด ต่ อกรมบั งคั บคดี พบว่ า กลั บ มาเปิ ดดําเนิ น
ธุ ร กิ จ ได้ ต ามปกติแล้ ว ตั งแต่ ก.พ. คาดสร้ า ง Sentiment เชิ ง บวกต่ อราคาหุ้น
ระยะสัน
SET vs Sector Return 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

