
SPA แจ้งว่าตามที่กทม. ได้มีประกาศให้เปิดสถาน
ประกอบการนวด และสปา มผีลในวันที่ 22 มกราคม 
2564 น้ัน บรษัิทเตรยีมจะกลับมาเปิดให้บรกิารสถาน
ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ และสปา ในกรุงเทพฯ  
รวม 22 แห่ง  ในวันเสาร์ที่  23 มกราคม 2564 

พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า แม้

ขณะนี้ประเทศไทยจะเกิดวิฤกตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและก�าลัง

ซ้ือในประเทศ แต่บริษัทฯมั่นใจว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องไม่ต�ากว่าปี2563 โดยมี

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิาร บริษัทสยามเวลเนสกรุป๊ 
จ�ากัด (มหาชน) SPA เปดิเผยว่า ตามท่ีกรุงเทพมหานครได้มปีระกาศให้
เปดิสถานประกอบการนวด และสปา ได้มีผลในวันท่ี 22มกราคม 2564 
นั้น บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป

SPA ดีเดย์
เปิดสาขาในกทม. พรุ่งนี้
หลังคลายล็อกดาวน์
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RBF เคาะเป้ายอดขายปี64 โต 10-12% 

พลิกผัน!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,513.51 จุด -2.21 จุด หรือ 
-0.15% พลิกจากแดนบวกเป็นแดนลบในรอบเย็นเจ้าค่ะ โดยมีแรง
ขายท�าก�าไรออกมาจากหุ้นกลุ่มใหญ่ ยกเว้นกลุ่มธนาคารท่ีปิดบวก
จาก KBANK ก�าไรดีกว่าคาดฉุดหุ้น

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ “ซีพีเอฟ” (CPF) ประสบความส�าเร็จ
จากการเสนอขายหุ้นกู้ฯ จ�านวน 5 รุ่น อายุ 2-12 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 
1.75-3.80% ต่อปี ให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป และผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันท่ี 18-21 มกราคมท่ีผ่านมา  ขณะท่ีผู้จัดการ
การจัดจ�าหน่ายเผยว่า นักลงทุนยังคงมีความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ โดยเฉพาะหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขายโดยบริษัทท่ี
มีความมั่นคงและย่ังยืน ซ่ึงหุ้นกู้ฯ “ซีพีเอฟ”

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 6

CPF ปิดการขายหุ้นกู้ 5 รุ่น
นลท. ยอดจองล้น พลิกผัน

"RBF" รบัอานิสงค์สง่ออกขยายตัว-ลกูค้าออเดอรเ์พิ่ม ช่วยดันเป้ายอดขาย
ปี 64 โตไม่ต�ากว่าปี 63 ที ่10-12% สวนกระแสวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบรษัิท บรษัิท อาร ์แอนด์ บ ีฟู้ด 

ซพัพลาย จ�ากัด (มหาชน) หรอื RBF

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงิน บรษัิท อาร ์

แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ�ากัด (มหาชน) หรอื RBF

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทสยามเวลเนสกรุป๊ 

จ�ากัด (มหาชน) SPA

ฉบับที่ 1179 วันที่ 22 มกราคม 2564
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"RBF" รับอานิสงค์ส่งออกขยายตัว-ลูกค้าออเดอร์เพิ่ม 
ช่วยดันเป้ายอดขายปี 64 โตไม่ต�ากว่าปี 63 ท่ี 10-12% 
สวนกระแสวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่พร้อมเดินหน้า
รุกขยายตลาดอาเซียนหวังเพิ่มสัดส่วนเป็น 20-25% 
ภายใน 3-5 ปี

 พ.ท.พญ.จณัจดิา รตันภมูภิิญโญ กรรมการ
บริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า แม้ขณะ
นี้ประเทศไทยจะเกิดวิฤกตการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจและก�าลังซื้อในประเทศ แต่บริษัทฯมั่นใจว่า
จะมีการเติบโตต่อเนื่องไม่ต�ากว่าปี2563 โดยมีปัจจัย
บวกจากการส่งออกท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
ตลาดอาเซียน เนื่องจากเป็นฐานของครัวโลก ขณะท่ี
ลูกค้าบริษัทฯมีการลงทุนเพิ่ม ท้ังจ�านวนรายการสินค้า
และผลิตสินค้าใหม่ท่ีมากขึ้น เพ่ือท�าตลาดในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศ ส่วนก�าลังซื้อในประเทศขณะ
นี้ปีน้ีบริษัทมองว่าเป็นปีของผู้ซ้ือเน่ืองจากอ้ันการจับ
จ่ายมาจากปี2563 ท่ีผ่านมา   

ส่วนแผนการด�าเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯยังเดินหน้า
ขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงมุ่งวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งก�าลังเป็นเทรนด์ผู้บริโภคปัจจุบัน 

ท�าให้มีออเดอร์ใหม่จากลูกค้าเข้ามาจ�านวนมาก ท้ังนี้
นอกจากจะเนน้ขยายฐานตลาดในกลุ่มสนิค้าเพื่อสภุาพ
แล้ว ปีนี้บริษัทฯยังจะเน้นกลุ่มสินค้าอาหารสัตว์ด้วย 
เพราะเป็นตลาดท่ีก�าลังเติบโตสูงจากจ�านวนคนท่ีเล้ียง
สัตว์เพิ่มขึ้น  

"แม้จะมีโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่บริษัทฯยังมีออเดอร์
เข้ามาเป็นปกติ โดยลูกค้าหันมาท�าตลาดเพ่ือสุขภาพ
มากขึ้น เพื่อตอบโจทยเ์ทรนด์ของคนรักสขุภาพปจัจุบนั 
โดยเห็นได้จากท่ีกลุ่มวิตามินเข้ามาแล้วท�าให้ตลาด
สุขภาพเติบโตสูง" พ.ท.พญ.จัณจิดา กล่าว

 นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้า
หน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ 
บี ฟูด้ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) หรือ RBF 
กล่าวว่า ด้านภาพรวมของตลาดต่างประเทศในปี
นี้ เช่ือว่าจะยังเติบโตดีต่อเน่ือง ท้ังตลาดในประเทศ
อินโดนีเซียและเวียดนาม เนื่องจากท้ัง 2 ประเทศดัง
กล่าวถือเป็นผู้ส่งออกอาหาร มีขนาดตลาดท่ีใหญ่ จึง
มีความต้องการผลิตภัณฑ์วัตถุท่ีใช้เป็นส่วนผสมใน
อาหาร (Food Ingredients) อีกมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
เกล็ดขนมปัง แป้งและซอส (Food Coating) และ วัตถุ
แต่งรสและกล่ิน (Flavour) ด้ังนั้นเฉพาะท่ีอินโดนีเซีย
และเวียดนาม บริษัทฯ จะโตค่อนข้างมาก  ส่วนท่ี
ประเทศสิงค์โปรขณะน้ีสถานการณ์โควิด-19 เริ่มปรับ

ตัวดีข้ึน และเร่ิม รวมถึงมีการฉีดวัคซีนแล้ว น่าจะท�าให้
ธุรกิจของบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นพอสมควร จะมีส่วน
ช่วยท�าให้รายได้โดยรวมดีขึ้นอีก

ด้านแผนท�าตลาดในต่างประเทศบริษัทฯมีแผนท่ีจะ
ขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการจะเข้าไป
ลงทุนโรงงานผลิตแป้งและซอส (Food Coating) และ
วัตถุแต่งรส และกล่ิน (Flavour) ท่ีเมืองซูราบายา
ประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าลงทุนรวม 200-250 ล้าน
บาท ปจัจุบันอยูร่ะหว่างการพจิารณาท�าเลในการลงทุน
สร้างโรงงาน และรอดูสถานการณ์โควิด-19 ให้ผ่อน
คลายลงก่อน ซึ่งคาดว่าภายในปนีีจ้ะได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน

ส�าหรับเป้าหมายยอดขายในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตไม่ต�า
กว่าปีท่ีผ่านมา หรือ 10-12% เติบโตจากท้ังตลาดใน
ประเทศสัดส่วนอยู่ท่ี85% และตลาดต่างประเทศ 15% 
โดยกลุ่มสินค้าท่ีจะยังเติบโตได้ดีในปีนี้ จะยังเป็นกลุ่ม
วัตถุแต่งรสและกล่ิน (Flavour) และกลุ่มเกล็ดขนมปัง 
แป้งและซอส (Food Coating) ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 
50:50  อย่างไรก็ตามหลังจากท่ีบริษัทฯรุกขยายฐาน
ตลาดต่างประเทศมากข้ึน เชื่อว่าภายใน 3-5 ปยีอดขาย
จากต่างประเทศจะมีสัดเพิ่มขึ้นเป็น 20-25% แน่นอน

ฉบับที่ 1179 วันที่ 22 มกราคม 2564

RBF เคาะเป้ายอดขายปี64 โต 10-12% 
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SPA แจ้งว่าตามท่ีกทม. ได้มีประกาศให้เปิดสถาน

ประกอบการนวด และสปา มผีลในวันท่ี 22 มกราคม 

2564 นั้น บริษัทเตรียมจะกลับมาเปิดให้บริการ

สถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ และสปา ใน

กรุงเทพฯ  รวม 22 แห่ง ในวันเสาร์ท่ี 23 มกราคม 

2564 

 

 นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) SPA  เปิดเผยว่า ตามท่ี

กรุงเทพมหานครได้มปีระกาศใหเ้ปดิสถานประกอบ

การนวด และสปา ได้มีผลในวันท่ี 22มกราคม 2564 

นั้น

บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) 

ขอแจ้งการเปิดให้บริการสถานประกอบการนวด

เพื่อสุขภาพ และสปา ในกรุงเทพฯ Lets Relax Spa 

จ�านวน 12 สาขา บ้านสวน มาสสาจ จ�านวน 6 สาขา 

สเตรชมี จ�านวน 3 สาขา และ Dr. Spiller Pure Skin 

Care Solutions จ�านวน 1 สาขา โดยจะก�าหนดเปิด

ในวันเสาร์ท่ี 23 มกราคม 2564 นี้และเพื่อความมั่น

ใจส�าหรับลูกค้า ทางบริษัทขอใช้เวลา 1 วันในการ

ท�าความสะอาด ฆ่าเชื้อสาขาก่อนกลับมาเปิดให้

บริการอีกครั้งด้วยมาตราการป้องกันไวรัส โควิด-19 

เต็มรูปแบบ

 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) ออกบทวิเคราะห์   เปิดเผย

ว่า คาดว่า SPA จะมีผลขาดทุนสุทธิ 45 ล้านบาท

ใน 4Q63F ดีขึ้นจากท่ีขาดทุนสุทธิ 55 ล้านบาทใน 

3Q63 แต่อย่างไรก็ตาม การชุมนุมทางการเมืองส่ง

ผลกระทบต่อโมเมนต้ัมการฟื้ นตัวของผลประกอบ

การ โดยเราคาดว่า SSSG จะดีขึ้นเล็กนอ้ยจาก -77% 

YoY ใน 3Q63 เป็น -73% YoY ใน 4Q63F หลัง

จากท่ีประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการคุมเข้มในช่วง

ต้นเดือนมกราคม 2564 ท�าให้มีการปิดร้านสปาใน

บางจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูง  และท�าให้เราปรับลด

ประมาณการปี 2564F เป็นขาดทุนสุทธิ 30 ล้าน

บาท (จากเดิมท่ีคาดว่าจะมีก�าไรสุทธิ 86 ล้านบาท) 

เรายังคงมองบวกกับแนวโน้มระยะยาวของ SPA 

จากประเด็นเร่ืองความคืบหนา้ของวัคซนี และความ

เสี่ยงทางการเงินยังอยู่ในระดับท่ีบริหารจัดการได้  

เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ SPA โดยให้ราคาเป้าหมาย

ท่ี 9.50 บาท

 คาดว่า SPA จะมีผลขาดทุนสุทธิ 45 ล้านบาท

ใน 4Q63F ดีขึ้นจากท่ีขาดทุนสุทธิ 55 ล้านบาท

ใน 3Q63 แต่แย่ลงจากท่ีมีก�าไรสุทธิ 69 ล้านบาท

ใน 4Q62 โดยผลประกอบการท่ีดีขึ้น QoQ เป็น

เพราะการฟื้ นตัวต่อเนื่องหลังจากท่ีมีการผอ่นคลาย

มาตรการ lockdown ต้ังแต่เดือนมิถุนายน อย่างไร

ก็ตาม การชุมนุมทางการเมืองในเดือนพฤศจิกายน 

2563 ส่งผลกระทบต่อทิศทางการฟื้ นตัวของสา

ขาร้านสปาในกรุงเทพ โดยเราคาดว่า SSSG โดย

ภาพรวมจะดีขึ้นเล็กน้อยจาก -77% YoY ใน 3Q63 

เป็น -73% YoY ใน 4Q63F ในขณะท่ีคาดว่า EBIT 

margin ก็จะดีขึ้นจาก -67.4% ใน 3Q63 เป็น 

-39.4% ใน 4Q63F เนื่องจากการประหยัดต่อขนาด

ฉบับที่ 1179 วันที่ 22 มกราคม 2564

SPA ดีเดย์
เปิดสาขาในกทม. พรุ่งนี้
หลังคลายล็อกดาวน์
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หลังจากท่ีประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการคุมเข้มในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ท�าให้มีการปิดร้านสปาในบางจังหวัด โดยบริษัทได้ปิดบริการสาขาท้ังหมดในกรุงเทพ 

พัทยา และบางจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูง ซ่ึงจนถึงขณะน้ี เหลือเพียง 7 สาขาเท่าน้ันท่ียังเปิดให้บริการอยู่ (จากท้ังหมดประมาณ 60 สาขาท่ัวประเทศ) ซ่ึงส่วนใหญ่

อยู่ท่ีภูเก็ต, ตรัง และเชียงใหม่ ส�าหรับในระยะต่อไป เรามองว่ากรอบเวลาของการกลับมาเปิดบริการอีกครั้งยังไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลและ

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันของประเทศไทย ซึ่งโดยรวมแล้วเรามองว่าจะท�าให้แนวโน้มการฟื้ นตัวของผลประกอบการสะดุดลงบ้างใน 1Q64F

ปรับลดประมาณการปี 2564F เป็นขาดทุนสุทธิ 30 ล้านบาท (จากเดิมท่ีคาดว่าจะมีก�าไรสุทธิ 86 ล้านบาท) เพื่อสะท้อนถึงการปิดร้านสปาในช่วง 1Q64F และมุม

มองท่ีอนุรักษ์นิยมมากขึ้นต่อแนวโน้มการฟื้ นตัวของผลประกอบการใน 1H64F 

ยังคงมองบวกกับแนวโน้มระยะยาวของ SPA เน่ืองจากความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับท่ีบริหารจัดการได้ และการน�าวัคซีนป้องกัน COVID-19 ออกมาใช้ก็จะ

เป็นปัจจัยกระตุ้นให้นักลงทุนหันมาสนใจแนวโน้มการฟื้ นตัวของผลประกอบการในระยะยาวหลังผ่านพ้นการระบาดไปแล้ว เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ SPA โดยให้

ราคาเป้าหมายท่ี 9.50 บาท อิงจาก P/E ปี 2565F ท่ี 40.4x เท่ากับค่าเฉล่ียระยะยาว ท้ังนี้ เราได้หัก discount ของ EBITDA ไปหนึ่งปี โดยใช้ WACC ท่ี  11.2%

Risks  COVID-19 ระบาดยืดเย้ือยาวนาน

ฉบับที่ 1179 วันที่ 22 มกราคม 2564

SPA ดีเดย์
เปิดสาขาในกทม. พรุ่งนี้
หลังคลายล็อกดาวน์
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บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ “ซีพีเอฟ” (CPF) 

ประสบความส�าเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ฯ จ�านวน 

5 รุ่น อายุ 2-12 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 1.75-

3.80% ต่อป ีใหแ้ก่ผู้ลงทุนท่ัวไป และผูล้งทนุสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันท่ี 18-21 

มกราคมท่ีผ่านมา  ขณะท่ีผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

เผยว่า นักลงทุนยังคงมีความต้องการลงทุนในหุ้นกู้

ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ โดยเฉพาะหุ้นกู้ท่ีออก

และเสนอขายโดยบริษัทท่ีมีความม่ันคงและย่ังยืน 

ซึ่งหุ้นกู้ฯ “ซีพีเอฟ” สามารถตอบโจทย์การลงทุน

ได้เป็นอย่างดี

 นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้
บริหารฝา่ยการเงนิ บรษิทั เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” 
(CPF) ผู้ด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ

อาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของ

โลก” เปิดเผยว่า ซีพีเอฟขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกราย

ท้ังผู้ลงทุนท่ัวไปและผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้

ลงทุนรายใหญ่ ท่ีให้ความเชื่อม่ันในหุ้นกู้ CPF และ

สนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจ�านวนท่ีบริษัทต้ังเป้า

เสนอขาย ท�าให้บริษัทฯ ตัดสินใจน�าหุ้นกู้เพื่อการ

เสนอขายเพิ่มเติมมาใช้ รวมมูลค่าเสนอขายท้ังสิ้น 

30,000 ล้านบาท  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจ

ของผู้ลงทุนท่ีมีต่อการด�าเนินงานธุรกิจของ “ซีพี

เอฟ” ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีมุ่ง

สู่การเป็น “ครัวของโลก” และยังเป็นหนึ่งในผู้น�า

ของอุตสาหกรรมระดับโลก ท้ังนีข้อขอบคุณธนาคาร

กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด (มหาชน) 

ท่ีช่วยให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทประสบความ

ส�าเร็จด้วยดี

ด้านสถาบันการเงินซ่ึงเป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

หุ้นกู้ฯ “ซีพีเอฟ” ในคร้ังนี้ ระบุว่า ต้องยอมรับว่า

สถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ผู้ลงทุนยังคงมี

ความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีน่า

พอใจ และเป็นหุ้นกู้ของบริษัทท่ีมีความมั่นคงด้าน

ฐานะการเงิน เป็นผู้น�าของอุตสาหกรรม และมี

โอกาสและศักยภาพในการเติบโต ซ่ึงหุ้นกู้ฯ “ซีพี

เอฟ” สามารถตอบสนองความต้องการและเป็น

ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลงทุน ขณะเดียวกัน ผู้

ลงทุนยังมีความสนใจลงทุนในธุรกิจท่ีเน้นสร้างการ

เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการท่ี “ซีพีเอฟ” เป็นสมาชิก

ดัชนีความยั่งยืนช้ันน�าของโลก เช่น Dow Jonses 

Sustainability Indices (DJSI) MSCI ESG Index 

และ FTSE4Good Index  เป็นการตอกย�าว่าซีพีเอฟ

ด�าเนินงานบนหลักธรรมาภิบาลท่ีดี บริหารจัดการ

กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การ

ผลิตด้วยความใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

เป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความ

ยั่งยืนของซีพีเอฟ เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก

และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล นอกจากนี้แล้ว ใน

ช่วงวิกฤต Covid-19 ท่ีเกิดขึ้น ทางซีพีเอฟยังมีส่วน

ชว่ยเหลือสงัคม เชน่ การชว่ยเสรมิสภาพคล่องใหกั้บ 

SMEs การรว่มมอืกับภาครัฐรับสมคัรงานกว่า 8,000 

ต�าแหน่ง และการส่งอาหารเพื่อช่วยเติมก�าลังใจให้

กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบ 

เป็นต้น ท้ังหมดนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การเสนอ

ขายหุ้นกู้ฯ “ซีพีเอฟ” ประสบความส�าเร็จตามความ

คาดหมาย

ฉบับที่ 1179 วันที่ 22 มกราคม 2564

CPF ปิดการขายหุ้นกู้ 5 รุ่น
นลท. ยอดจองล้น
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 พลิกผัน!!ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,513.51 จุด -2.21 
จุด หรือ -0.15% พลิกจากแดนบวกเป็นแดนลบในรอบเย็น
เจ้าค่ะ โดยมีแรงขายท�าก�าไรออกมาจากหุ้นกลุ่มใหญ่ ยกเว้น
กลุ่มธนาคารท่ีปิดบวกจาก KBANK ก�าไรดีกว่าคาดฉุดหุ้นกลุ่ม
ธนาคารทุกตัวให้ว่ิงขึ้นมาเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้

 ส�าหรับวันน้ีกลุ่มแบงค์ได้อนิสงส์จากหุ้น KBANK ท่ีผล
ประกอบการ Q4/63 ดีกว่าคาดเติบโต YOY กว่า 50% ฉุดหุ้นกลุ่ม
แบงค์ BBL SCB ปรับตัวขึ้นตามมาด้วย และยังช่วยหนุนตลาดไม่
ให้รว่งแรงในวันนี้เจ้าค่ะ พรุง่นี้จับตาลุ้นหุ้นกลุ่มแบงค์ตัวอ่ืนๆกัน
ต่อเจ้าค่ะ

 บวกต่อเน่ือง 2 วันท�าการส�าหรับหุ้นเล็ก ท่ีอดีตเคยใหญ่อย่าง
หุ้น BEAUTY เจ้าค่ะ ลากแรงในช่วงท้ายตลาดขึ้นมาปิดท่ี 1.77 
บาทปิดเกือบไฮ บวกข้ึนมา 6.63% ด้านผลประกอบการก็เร่ิม
มีการฟื้ นตัวดีขึ้น ปรับกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจท้ังระบบ 
ควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหาร มุ่งเน้นขยาย
ช่องทางจัดจ�าหน่าย อาทิ อีคอมเมิร์ซ และตัวแทนจ�าหน่าย-
ขายส่งหัวเมืองใหญ่ ด้านเทคนิคราคาก็มีลุ้นทะลุ 1.80 บาท แต่

ตัวนี้เจ๊ก็แนะน�าส�าหรับสายซิ่ง และสายเทคนิคเท่านั้นนะเจ้าคะ

 หลังจากสะสมพลังมานานพอสมควร การฟ้ืนคืนชีพรอบ
นี้ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น NER ท่ีวันนี้ปิด 
5.00 บาทเกือบไฮ ลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบ ATH 5.30 บาท ซึ่งก็น่า
จับตาอีกครั้งหลังราคาหุ้นกลับมาว่ิงสนุกถูกอกถูกใจรายย่อยกัน
ทีเดียวเจ้าค่ะ ใครท่ีมองเป็นโอกาสก็รอสะสมเมื่อตอนย่อเจ้าค่ะ 
สว่นใครสายซิ่งก็ดูจังหวะและตัดสินใจ มีแผน ท�าการบ้าน ถ้าคุณ
พร้อมใจพร้อม ก็ลุยเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ขอให้
โชคดีเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุโปรดศกึษาข้อมูลก่อนตัดสิน
ใจลงทุน

*****โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจ
ซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุก
ตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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