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SIRI ปักธงยอดขาย 3 ปี เหยียบ 1.20 แสนลบ. 

เดินหน้าเปิดอีก 12 โครงการใหม่ มูลค่า 1.6 หมื่น

ลบ. -บริหารสต็อกดีเยี่ยม พร้อม อัพเป้ายอดโอน

ปี63รอบ 2 เป็น 4.2 หมื่นลบ. จากเดิม 3.9 หมื่น

ลบ. หลงั H1/63 ท�าได้แล้ว 2.52 หม่ืนลบ. โต 152% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายอภชิาต ิจูตระกลู ประธานอ�านวย
การ บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื SIRI เปิดเผยว่า แสนสริปิระสบความส�าเรจ็

ในการด�าเนินธรุกจิในช่วงครึง่ปีทีผ่่านมา ได้รบัการ

ตอบรับเป็นอย่างสูงจากกลุ่มลูกค้าทั้งในด้านการ

ขายและโอนโครงการ โดยสร้างผลงานปิดการขาย

โครงการที่อยู่อาศัยไปถึง 21 โครงการ มูลค่ารวม

กว่า 34,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลงานการโอนที่โดดเด่นทั้ง

ในแนวราบและแนวสูง โดยล่าสุดบริษัทมียอดโอน

โครงการทีอ่ยูอ่าศยัทกุประเภททีส่ร้างเสรจ็สมบรูณ์

และส่งมอบให้กับลกูค้าไปแล้วถงึ 25,220 ล้านบาท

ซึง่นบัว่าเป็นยอดการโอนทีส่งูสุดเป็นประวติัการณ์

ของแสนสิริ ทุบทุกสถิติการโอนที่เคยท�าได้สูงสุด 

ทั้งในรอบครึ่งปีและรายไตรมาส โดยแบ่งเป็นยอด

โอนในไตรมาสแรก 8,535 ล้านบาท และยอดโอน

ในช่วงไตรมาสสอง 16,685 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอด

โอนในไตรมาสที่ 2 ยังทุบสถิติยอดโอนสูงสุดที่เคย

ท�าได้ในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดโอน

โครงการแนวราบเติบโตขึ้นจากปีก่อน 59% และ

โครงการคอนโดมเินยีมมยีอดโอนโตกว่า 299% รวม

ถึง บริษัทยังมีจ�านวน Secure โอนคอนโดมิเนียม

ที่สูงถึงเกือบ 90% จากจ�านวนยูนิตสร้างเสร็จ

ประมาณ 10,000 ยูนิต ซึ่งนับเป็นอัตราส่วนที่ดี

ที่สุดในตลาดส�าหรับการขายและการโอนในขณะนี้

“ความส�าเรจ็จากการด�าเนนิธรุกิจในช่วงครึง่ปีแรก 

มาจากการขยบัและเดนิเกมส์เร็วน�าหน้าคูแ่ข่ง การ

มีกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง ด้วยการคิดและน�า

เสนอโปรโมชัน่ทีต่อบโจทย์ตรงใจลกูค้า อาทิ “มเีงิน

เดือนเริ่มต้น 18,000 บาทก็เป็นเจ้าของสิริ เพลส 

ได้ง่ายๆ” โปรโมชั่น “โปรลื่นปรื้ด” และแคมเปญที่

พัฒนาจาก Customer Insight “แสนสิริผ่อนให้ 

24 เดอืน”รวมถงึการรกุการขายในทุกช่องทาง ผ่าน 

Multi-channel เพื่อตอบโจทย์คนอยากมีบ้านใน

ยุคโควิดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้แสนสิริได้รับการ

ตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ยังท�าให้

แสนสิริต้องเร่งการขายโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ 

ให้เร็วกว่าแผนเดิม เพื่อแข่งขันกับสภาพตลาด 

(Speed to Market) รวมถงึการบรหิารเงนิสดในมือ

ที่ดี (Cash is King) ยังส่งผลให้แสนสิริเป็นองค์กร

ที่มีสภาพคล่องสูง มีกระแสเงินสดที่มีความพร้อม

ในการด�าเนินธุรกิจ ส่งผลให้มียอดขายและยอด

โอนถล่มทลาย สวนกระแสตลาดหดตัว นอกจาก

นี้ยอดขายและยอดโอนที่ประสบความส�าเร็จยังมา

จากความแข็งแกร่งของแสนสิริ ในการเป็นแบรนด์

ที่เข้าถึงได้ในทุกระดับราคา สะท้อนความเช่ือมั่น

ในการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน

ด้วยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพโครงการ 

ตลอดจนบรกิารหลงัการขายหรอื Sansiri Service 

ที่สามารถครองใจผู้บริโภค จากการเป็นผู้น�าด้าน

การบริการในท่ีอยูอ่าศยั และความมัน่ใจสูงสดุด้าน

ความปลอดภัยจาก LIV-24 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง

ปัจจยัส�าคญัอันดบัหนึง่ท่ีท�าให้กลุม่ลกูค้าเลอืกแสน

สิริ ยังรวมไปถึงความมั่นคงด้านการเงินจากการ

บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนีผ้ลงานการโอนยงัมาจากการบรหิารงาน

ก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จากการรุกขยายการก่อสร้างที่อยู่อาศัยภายใต้

ระบบพรีคาสต์ โดยได้เปิดตัวโรงงานใหม่เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพก�าลังการผลิต เป็น 1.2 ล้านตารางเมตร

ต่อปี เพื่อเตรียมส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพโดยได้

เริ่มเดินหน้าก�าลังการผลิตในไตรมาสแรกที่ผ่าน

มา พร้อมดนัยอดโอนสูเ่ป้าหมายใหม่ 42,000 ล้าน

บาท” นายอภิชาติ กล่าว
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ในปีนี้กลุ่มบริษัทแสนสิริมีพันธกิจในการโอนส่ง

มอบที่อยู่อาศัยคุณภาพให้กับลูกค้าตามเป้าหมาย

การโอนใหม่ที่มีการปรับเพิ่มจาก 33,000 ล้าน

บาท เป็น 39,000 ล้านบาท และเป้าหมายล่าสุด 

42,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นยอดการโอนที่สูง

มากในอันดับต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยใน

ช่วงครึ่งปีแรก บริษัทมียอดโอนหลักจากโครงการ

คอนโดมิเนียม อาทิ เดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ, คา

วะ เฮาส์เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101, เดอะ ไลน์ พหลฯ 

– ประดิพัทธ์ และเดอะ ไลน์ วงศ์สว่าง เป็นต้น รวม

ถึงโครงการแนวราบทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม มิกซ์ 

โปรดักส์ และลกัซ์ชวัร ีโฮม ออฟฟิศ อาท ิบ้านแสน

สิริ พัฒนาการ, เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา, เศรษฐ

สิริ จรัญฯ - ปิ่นเกล้า2, บุราสิริ พัฒนาการ, สิริ 

เพลส สุขสวัสดิ์ - พระราม3, สิริ เพลส เพชรเกษม 

– สาย 4 มิกซ์โปรดักส์ อณาสิริ บางใหญ่ และลัก

ซ์ชัวรีโฮมออฟฟิศ ไทเกอร์ เลน เป็นต้น สามารถ

สร้างยอดโอนส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้กว่า 

25,220 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากช่วงเดี่ยวกันของ

ปีก่อนถึง 152% และคิดเป็น 60% จากเป้าหมาย

การโอนใหม่ 42,000 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลัง

บรษัิทจึงเหลอืพนัธกิจในการโอนส่งมอบทีอ่ยูอ่าศยั

ที่ต้องท�าให้ได้ตามเป้าหมายอีกเพียง 16,780 ล้าน

บาทเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะท�าได้ตามเป้าหมายที่วาง

ไว้ โดยกุญแจส�าคัญ ที่จะผลักดันแสนสิริ ให้บรรลุ

เป้าหมายการโอน ซ่ึงจะผลักดันสู่รายได้และก�าไร

ที่เพิ่มขึ้น มาจากการโฟกัสโครงการแนวราบเป็น 

Strategic Flagship ควบคูไ่ปกบัการรกัษายอดขาย

และยอดโอนโครงการคอนโดมเีนยีม โดยในช่วงครึง่

ปีหลงั บรษิทัยงัมแีผนโอนคอนโดมิเนยีมสร้างเสรจ็

ใหม่ อีก 5 โครงการใหม่ ได้แก่ เดอะ เบส เซ็นทรัล 

ภูเก็ต, เดอะ เบส สะพานใหม่, XT เอกมัย โอกะ เฮา

ส์ และ ลา ฮาบานา หัวหิน เป็นต้น นอกจากนี้แสน

สิริยังมียอดขายรอโอนรองรับการเติบโตระยะยาว

ในอีก 4 ปี อีกถึง 53,500 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้าง

ความม่ันใจให้แสนสิรไิด้เป็นอย่างด ีและเสรมิความ

แข็งแกร่งในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

ทัง้น้ี แผนการเตบิโตระยะยาว บรษิทัมแีผนผลักดัน

ยอดขายให้เติบโตสู่ 120,000 ล้านบาทภายในระยะ

เวลา 3 ปี ด้วยแผนรกุธรุกิจทีแ่ขง็แกร่ง 3 แนวทาง

ได้แก่

1. แผนการเปิดตัวโครงการใหม่ท่ีรัดกุมพร้อม

ปรับเปลี่ยนไปตามทุกสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

โดยในช่วงครึ่งปีหลัง จากการประเมินภาพรวม

สถานการณ์ต่างๆ บริษัทยังมีแผนเดินหน้าเปิดตัว

โครงการใหม่รองรับการเติบโตอีก 12 โครงการ 

มูลค่ารวม 16,700 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านเดี่ยว 

ทาวน์โฮมและมกิซ์โปรดกัส์ 10 โครงการ มลูค่ารวม 

14,100 ล้านบาท และคอนโดมเินยีมอกี 2 โครงการ 

มูลค่ารวม 2,600 ล้านบาท

2. การบริหารสต็อกท่ีดี ปัจจุบันแสนสิริ มีสินค้า

พร้อมขายมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งนับ

ว่าเป็นปริมาณที่มีความสมดุลในตลาด

3. การบริหารกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและสภาพ

คล่องท่ีดี โดยการจัดสรรเงินหมุนเวียนในระดับที่

เหมาะสม ซ่ึงเมือ่รวมกบัความเชือ่มัน่ของนกัลงทุน

จากผลตอบรับในการปิดการขาย Subordinated 

Perpetual Bond ส่งผลให้ล่าสุดบริษัทมีสภาพ

คล่องในมอืรวมเป็น 12,000 ล้านบาท ท�าให้มคีวาม

พร้อมในการด�าเนินธุรกิจและมีความแข็งแกร่งใน

ทุกสภาวการณ์
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้น�าแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับคนเมือง ครองต�าแหน่งผู้น�าตลาดคอนโดมิเนียมติด

รถไฟฟ้า เผยยอดขายโครงการทั้งหมดในไตรมาส 2/2563 มีจ�านวน 4,918 ล้านบาท เติบโต 13% จากไตรมาสก่อนหน้า และดีกว่าเป้าหมายที่ 3,842 ล้านบาท

ถึง 28% เตรียมทบทวนเป้าหมายทั้งปี ชี้เห็นสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี

ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

ที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 บริษัท

สามารถสร้างยอดขายได้ 4,918 ล้านบาท สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 3,842 ล้านบาท ถึง 28% ท�าให้ยอดขายในช่วงครึ่งปีแรกนั้น มีจ�านวน 9,272 ล้านบาท ซึ่งคิด

เป็น 56% ของเป้าหมายทั้งปี 2563 เนื่องจากอนันดาได้บุกตลาดมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ “ANANDA iStore” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนไป และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในรูปแบบ New Normal ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมาก ในอนาคตช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นอีกช่องทางหลักทางการ

ขายอกีช่องทางหนึง่ อกีทัง้จ�านวนผู้เยีย่มชมโครงการทีมี่เข้ามาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ต้นปี แม้กระท่ังในช่วงล็อกดาวน์กต็าม กย็งัเป็นส่วนช่วยสนบัสนนุยอดขาย

ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

จากยอดขายที่สูงกว่าเป้าหมายในครึ่งปีแรกนั้น ท�าให้บริษัทเตรียมทบทวนปรับเป้าหมายของทั้งปี 2563 และยังมองว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง สถานการณ์การ

ระบาดของ COVID-19 นั้นมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี จ�านวนผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ในระดับต�่า จนส่งผล

ให้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆด�าเนินเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่า ตลอดจนมาตรการต่างๆ

จากภาครัฐ เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง

เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์ก็จะได้รับประโยชน์จากปัจจัยข้างต้น และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 

2563 นี้

ANAN เตรียมทบทวนเป้าปี63 

หลัง Q2/63 ยอดขายทะลุเป้า 28% 

- เชื่อ H2/63 ผลงานฟื้นตัวต่อเน่ือง
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DEMCO รับงานใหม่ถี่ยิบ ล่าสุดคว้าโครงการ GIS 

and Ductbank Distribution Network Project 

มูลค่ารวม 719 ล้านบาท จากบริษัท บางกอก โค

เจนเนอเรชั่น จ�ากัด ประเภทงานก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง แบบใช้ฉนวนก๊าซ และวางเครือข่าย

ระบบจ�าหน่าย งานวางท่อร้อยสายลอดใต้พ้ืนถนน

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กับ

โครงการสัญญาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมก่อสร้าง

งานสถานีไฟฟ้า และเคเบิ้ลใต้ดิน 230 เควี  มูลค่า

โครงการ 153 ล้านบาท ฟาก "พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์" 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร มัน่ใจผลงานครึง่ปีหลงัโต

ต่อเนือ่ง จากการทยอยรบัรูง้านในมือทีตุ่นไว้แล้วก

ว่า 3,700 ล้านบาท พร้อมเดนิหน้าประมูลงานใหม่

จากภาครัฐ มูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท หนุน

การเติบโตรอบใหม่

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยว่า 

บริษัทฯชนะการประมูลงานในโครงการ  GIS and 

Ductbank Distribution Network Project มูลค่า

รวม 719 ล้านบาท โดยมีบริษัทบางกอก โคเจน

เนอเรชั่น จ�ากัด เป็นเจ้าของโครงการ ลักษณะเป็น

งานประเภทการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบ

ใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation:GIS) 

และวางเครือข่ายระบบจ�าหน่าย งานวางท่อร้อย

สายลอดใต้พ้ืนถนน รวมถึงการออกแบบ , งาน

ด้านวิศวกรรม , จัดซื้ออุปกรณ์ , ขนส่ง , ก่อสร้าง 

, การประกันคุณภาพ , การขอรับใบอนุญาต , 

งานติดต้ังทดสอบอุปกรณ์การฝึกอบรม และงาน

บริการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง  โดยมรีะยะเวลาการด�าเนนิ

การ 13 เดือน นับจาก LOI ในพื้นที่บริเวณนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รวมทั้งบริษัทฯได้เซ็นสัญญางานจัดหาอุปกรณ์

พร้อมก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้าและ เคเบิ้ลใต้ดิน 

230 เควี จาก บริษัท ไทยจูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

มูลค่ารวม 153 ล้านบาท โดยมีบริษัท NEXIF 

RATCH ENERGY RAYONG จ�ากัด เป็นเจ้าของ

โครงการ  และสถานที่ก่อสร้างอยู่ที่บริเวณโรง

ไฟฟ้าขนาด 98  เมกะวัตต์ NEXIF RATCH ENERGY 

RAYONG(NRER) อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

และมีระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน นับจาก LOI

"บริษัทฯยังคงเดิน หน้ารับงานใหม่ และจะทยอย

รบัรู้รายไดอ้ยา่งต่อเนือ่ง ซึ่งจะท�าใหม้ีงานในมอืรอ

รับรู้รายได้ (backlog) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3,700 

ล้านบาท และช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว 

แม้ในช่วงที่ผ่านมาภาพรวมของสถานการณ์ภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัวจากผลกระทบของ

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯยังคงส่ง

มอบงานให้กบัลกูค้าได้ตามก�าหนดไม่ว่าจะเป็นงาน

ภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ท�าให้มั่นใจว่า ผลงานใน

ครึ่งปีหลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง" นายพงษ์ศักด์ิ

กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า แผนการ

ด�าเนนิงานช่วงทีเ่หลอืของปีนี ้คาดว่าจะมงีานใหม่ๆ 

ของภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเปิด

ประมูลงานมูลค่ารวมประมาณ 5 หมื่นล้านบาท 

เช่น งานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) คาดจะมีออกมาประมูล 4 หมื่นล้านบาท  

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) คาดจะมงีานออกมา 

7 พันล้านบาท และงานย้ายงานสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ประมาณ 3 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อม

เข้าร่วมประมูลงาน และมีโอกาสได้รับงานเพิ่มเติม 

ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

เข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่ตามแผน

DEMCO คว้า 2 งานใหญ่ 

ผลงานคร่ึงปีหลังสุดแกร่ง

-ตุน Backlog หนากว่า 3,700 ลบ.
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GBS ส่อง 6 หุ้นเด่น อานิสงส์ "เราเที่ยวด้วยกัน" 

ชู ERW - CENTEL - AOT- AAV - BA - ASAP น่าสนใจ

บล. โกลเบล็ก ประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นไทย

มีโอกาสฟื้นตัวในลักษณะ Sideway ให้กรอบดัชนี 

1,365-1,400 จดุ พร้อมประเมนิโครงการ"เราเทีย่ว

ด้วยกัน" สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ      

ให้กลับมาครึกครื้น แนะ 6 หุ้น อานิสงส์เตรียม

ได้ประโยชน์แพ็กเกจ "เราเท่ียวด้วยกัน" ERW-

CENTEL-AOT- AAV-BA –ASAP น่าจับตา

ฝา่ยวจิยั บรษิทัหลกัทรพัยโ์กลเบลก็ 
จ�ากัด ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ว่า 

มีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดย

ให้กรอบดัชนีเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,365-1,400 จุด 

หลังนักลงทุนเริ่มกลับมามีความเช่ือมั่น ซ่ึงเป็น

อานิสงส์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ

จีน ขณะเดียวกันหลายประเทศก็เริ่มกลับมาเปิด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท�าให้ภาพรวมของดัชนี

เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว อาทิ ดัชนีภาคบริการ

ของสหรัฐดีดตัวขึ้นแข็งแกร่งในเดือนมิ.ย. ดัชนี 

PMI ภาคบริการของจีน ในเดือนมิ.ย.พุ่งขึ้นท�า

สถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 53 และยังมีการ

คาดหวังว่าทางการจีนจะออกนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจเพิ่มในเร็วๆนี้

ขณะท่ีปัจจัยเชิงบวก โดยเฉพาะนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจในประเทศ อย่างโครงการ "เราเที่ยว

ด้วยกัน" เชื่อว่าจะได้การตอบรับท่ีดี คาดว่า

สามารถกระตุ้นการท่องเท่ียว รวมถึงสภาพ

คล่องเศรษฐกิจให้หมุนเวียน และกลับมาสะพัดใน

ประเทศได้ดขีึน้ ดงันัน้หากพิจารณาด้านการลงทนุ 

เพ่ือให้สอดรบัการนโยบายในข้างต้น ทางฝ่ายวจิยั

มองว่าหุ้น ERW-CENTEL-AOT- AAV-BA –ASAP 

จะเป็นหุ้นทีไ่ด้รบัอานสิงส์จากภาคกระตุน้การท่อง

เที่ยว พร้อมกันนี้ ยังแนะน�าหุ้นเด่นท่ีทาง IAA 

Consensus แนะน�าตรงกัน อาทิ ADVANC, CK, 

CPALL, CPF และ INTUCH

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บริษัท
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด 
หรือ GBS มองว่า แม้ภาพรวม

การลงทนุจะเร่ิมมกีารฟ้ืนตัว แต่ทัง้นียั้งคงต้องให้

จับตาปัจจัยต่างๆทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ 

ที่ยังคงเป็นตัวแปรหลักเพื่อการตัดสินใจในการ

ลงทุน อาทิ ธปท. เผยแพร่รายงานการประชุม

คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับ

ย่อ ขณะที่ญี่ปุ่น เตรียมเปิดเผยดุลบัญชีเดินสะ

พัดเดือนพ.ค. รวมทั้งสหรัฐเปิดเผยสต็อกน�้ามัน

รายสัปดาห์วันนี้ (8 ก.ค.) และวันที่ 9 ก.ค. ทาง

ญีปุ่่นเปิดเผยยอดส่ังซือ้เครือ่งจกัรเดอืนพ.ค. ส่วน

จีนก็ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนี

ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.และสหรัฐเปิดเผย

จ�านวนผูข้อรับสวสัดกิารว่างงานรายสัปดาห์ และ

สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค.63

ส่วนในวนัท่ี 10 ก.ค. จะมกีารประชมุครม.เศรษฐกจิ

คาดจะพิจารณาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ SMEs 

และทางญี่ปุ ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู ้ผลิต (PPI) 

เดือนมิ.ย. เช่นเดียวกับสหรัฐ รวมทั้งติดตามการ

รายงานผลการด�าเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2563 

ของหุ้นกลุ่มธนาคารที่จะทยอยประกาศระหว่าง

วนัที ่13-21ก.ค.นี ้และวนัที ่15 ก.ค. จะเริม่เปิดลง

ทะเบียนรับสิทธิโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 

" ล่าสุดทางโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์

เศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ เป็น -4.6% จากเดิม -4.2% 

และการส่งออกของไทยหดตัวต่อเนื่อง ขณะ

เดียวกันสภาผู้ส่งออก ปรับลดคาดการณ์ส่งออก

ในปีนี้เป็นหดตัว 10% จากเดิมที่คาดหดตัว 8% 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเงิน

บาทแข็งค่ากดดันตัวเลขส่งออก 5 เดือนแรกของ

ปีนี้ หดตัว 3.71%YoY"

ส�าหรับราคาทองค�า นายณัฐวุฒิ วงศ์
เยาวรักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย 
บล.โกลเบล็ก ประเมนิสปัดาห์นี ้คาดว่า ราคา

ทองค�ายังได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อทองค�าอย่าง

ต่อเนื่องของกองทุน SPDR และความกังวลการ

แพร่ระบาดรอบ 2 ของ COVID-19 ส�าหรับผู้ที่มี

สถานะให้ถอืสถานะทีม่เีพือ่รนัเทรน ส่วนผูท่ี้รอซือ้

เน้นซื้อจังหวะย่อตัว เราคาดกรอบราคาทองค�า

ที่ 1,755 -1,800 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ หรือ

เทียบเท่าทองค�าไทย 25,820-26,540 บาทต่อ

บาททองค�า
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แบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย คาดศก.ไทย ครึ่งปีหลัง 

มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นไตรมาสต่อไตรมาส

ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทย ครึ่ง

ปีหลังน่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นไตรมาสต่อไตรมาส และมีเรื่องที่น่าจับตา โดยเปรียบได้กับ ตัวอักษรย่อ 4 ตัว ได้แก่ 'R' 'E' 'S' 'T'

R ย่อมาจาก Reshuffle คือ การปรับคณะรัฐมนตรี การเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจหากท�าให้ชัดเจน ท�าให้แข็งแกร่ง 

มีนโยบายที่ท�าให้เห็นว่าจะน�าเม็ดเงิน 4 แสนล้านบาทมาพยุงเศรษฐกิจ กระตุ้นก�าลังซื้อต่างๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่น

ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ดีทางด้านการเมืองจะสามารถท�าให้ความเชื่อมั่นฟื้นได้

E ยอ่มาจาก Exchange Rate อตัราแลกเปลีย่น วนันีค่้าเงนิบาทค่อนข้างแขง็แรงกว่าเพือ่นบ้าน ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งสญัญาณ

ออกมาแล้วว่าจะไม่ใช้การลดดอกเบี้ย แต่จะดูแลค่าเงินให้ผันผวนไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาค

S ยอ่มาจาก Second Wave ประเทศไทยท�าได้ค่อนข้างดเีรือ่งโควดิ แต่ต้องตดิตามดกูนัต่อว่าถ้ามคีวามเสีย่งจากต่างประเทศเข้ามาลกุลาม

เป็น travel bubble และเข้ามาสู่เรื่องการส่งสินค้า เราจะรับมืออย่างไร

T ย่อมาจาก Trade War สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ก�าลังจะตกลงกันได้ สุดท้ายจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยถ้ามีความชัดเจนได้ 

การค้าการส่งออกของไทยกับภูมิภาคน่าจะดีขึ้น ส่งผลให้การส่งออกของไทยน่าจะฟื้นตัวได้ จากตัวเลขการส่งออกล่าสุดที่ติดลบถึง -22%

โดยสรุป แม้ 4 ค�า รวมกันเป็นค�าว่า R E S T ที่แปลว่าพักผ่อน แต่เศรษฐกิจไทยตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถพักผ่อนได้ อย่างไรก็ดี ภาพครึ่งหลังของ

ปีน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น แม้จะหดตัวเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่น่าจะฟื้นตัวไตรมาสต่อไตรมาส
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ตลาดหุ้นไทย ยามนี้ รายย่อย ทรงอิทธิพลต่อเกมหุ้น  ยิ่งหุ้นเก็ง
ก�าไรด้วยแล้ว แค่รู้สึก แค่มีกลิ่นโชย ส่อแววจากราคาหุ้น  ก็พร้อมถล่มขายแบบไม่คิดชีวิต  
บนตัวแปรทุกอย่าง ยังคงเหมือนเดิม เรื่องราวเดิมๆ  กังวล การแพร่ระบาดของไวรัส โค
วดิ-19 ทีเ่กดิข้ึนทัว่โลก  ข่าวการปรบัลดประมาณการณ์ GDP ของยูโรโซน เป็น -8.3% จาก
คาดการณ์เดมิที ่-7.4% ขณะทีปี่ 2021 มองฟ้ืนตวั +5.8% น้อยกว่าคาดการณ์เดมิท่ี +6.1%

พอไม่มีข่าวดีใหม่ ปัจจัยบวกใหม่ๆ ก็ไร้เรี่ยวแรงเก็งก�าไร เพื่อให้เกมหุ้น เดินหน้าต่อไปได้  
ภาพของการเล่นสั้น เทรดสั้นก็ บังเกิดขึ้นในทันที เห็นผลบนกระดานทันที หุหุ

วานนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,362.46 จุด ลดลง 10.76 จุด หรือ 0.78% มูลค่าการซื้อขาย 
66,274.72 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 2,284.77 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลัก
ทรัพย์ซื้อสุทธิ 279.91 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 1,211.06 ล้านบาท นัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 3,215.93 ล้านบาท

ตลท. เผย มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม
ใน SET และ mai ในเดือนมิถุนายน 2563 
ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 77,359 ล้านบาท เพิ่ม 
27.8% จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซ่ึงถือเป็น
เดือนที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงที่สุด
ในรอบ 30 เดือน และสูงสุดเป็นอันดับสอง
ในประวัติการณ์ ส่วน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2563 SET Index ปิดที่ 1,339.03 จุด ลด
ลง 0.3% จากเดือนก่อน ทั้งนี้หากพิจารณา
ผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่ม
ขึ้น 2.8% โดยในเดือนมิถุนายนเมื่อพิจารณา

รายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปีก่อนพบว่าเกือบทุกอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index 
ยกเว้น กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

บลจ.กรุงศรี ต้ัง สุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุ่มการลงทุน นั่งควบ 
รักษาการเอ็มดี แทน ศิริพร สินาเจริญ ที่ลาออก การด�าเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบาย หรือการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และจะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้า
ของบริษัทแต่ประการใด บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการกองทุนภายใต้ 

นโยบายและกระบวนการตามมาตรฐานสากล ด้วยความรอบคอบระมดัระวัง พร้อมกบัการ
พัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งรักษาผลประโยชน์ให้แก่กองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญและ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด จะยังคงให้การสนับสนุนบริษัทด้าน
นโยบายธุรกิจและการด�าเนินงานอย่างเต็มที่

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส 
(ASPS) เผย กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 3 ปี 63 นี้ เนื่องจากสถานการณ์ในปีนี้มีความ
เสี่ยงจากหลายปัจจัย ดังนั้น การลงทุนจึงต้องเน้นหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน 
และกลุ่มหุ้นที่อิงกระแสการประมูลโครงการลงทุนของรัฐ และมาตรการกระตุ้นการบริโภค 
เลือก BGRIM, CPF, CPALL, INTUCH, INSET, SEAFCO โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหว
ของ SET Index อยู่ในกรอบ 1,250-1,420 จุด 

GULF ซื้อหุ้น 100% ใน BKR2 Holding ซึ่งถือหุ้น 50% ในโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะล
ประเทศเยอรมน ีขนาด 464.8 MW มสีญัญาซือ้ขายไฟ 20 ปี อัตราค่าไฟเป็น FiT รบัประกนั
โดยรัฐบาลเยอรมนี 9.5 ปีแรก จากนั้นปีที่ 9.5-20 จะได้ค่าไฟตาม Merchant price ที่มี
ประกนัราคาข้ันต�า่ ท�าให้รายได้มเีสถยีรภาพในระยะยาว Wind farm แห่งนีช่้วยเพิม่ capacity 
โรงไฟฟ้าลมของ GULF จาก 310 MW เป็น 860 MW คาดดีลแล้วเสร็จ 3Q20 GULF รับรู้
รายได้และก�าไรทันทีเพราะโรงนี้ COD แล้วตั้งแต่ เม.ย. 2019  กูรูฟินันเซีย ไซรัส  คาดเพิ่ม
ก�าไรให้ปีละ 1 พันลบ. เพิ่มมูลค่าหุ้น 2-3 บาท แนะน�าซื้อ GULF ราคาเป้าหมาย 47 บาท 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ บมจ. ตลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หยดุท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 
2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จ�ากัด ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เปิด
ตัวครึ่งปีหลังด้วยโปรโมชันครื้นเครง บันเทิงใจ รับเดือน 7 ภายใต้แคมเปญ “ออริจิ้น รวม
ฮิต FREE ALL” ยกขบวนพาเหรด 7 โครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ท�าเลเด่นใกล้รถไฟฟ้า 
มัดรวมความฟินมอบส่วนลดสูงสุดถึง 7 แสนบาท* ในราคาเริ่มต้นเบาๆ เพียง 1.79 ล้าน
บาท* จองเพียง 5,000 บาท รับสิทธิพิเศษฟรีข้อเสนอต่างๆให้ได้เพลิดเพลินใจอีกเพียบ* 
อาทิ ฟรค่ีาใช้จ่าย ณ วนัโอน, ฟรเีฟอร์นเิจอร์ Built-in, ฟรเีครือ่งใช้ไฟฟ้าสงูสดุ 5 รายการ, 
และฟรีข้อเสนอพิเศษของแต่ละโครงการ อย่าพลาด! โปรรวมฮิตจัดหนักแบบไม่มีกั๊กถึงแค่
สิ้นเดือน ก.ค. นี้เท่านั้น

ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักวิจัย ธนาคาร ไอเอ็มบี 
ไทย เผย  เศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลังน่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นไตรมาสต่อไตรมาส 
และมีเรื่องที่น่าจับตา

เล่นสั้น

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : OSP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 48.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 41.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AEONTS แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 160.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : LPN แนะน�า Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่ 3.60 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.20 บ.

บล.ฟิลลิป : SPA แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.00 บ.

บล.ฟิลลิป : DTAC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 50.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : DCC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.80 บ.
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