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ส่งออก มิ.ย. -23% Y-Y ต า่สดุในรอบ 131 เดือน แต่อาหาร เคร่ืองด่ืม และถงุมือยางขยายตวั   
o มลูคา่การสง่ออกของไทยเดอืน ม.ิย. อยูท่ี ่US$16,444 ลา้น -23.2% Y-Y ทัง้มลูคา่และอตัราการหดตวัต ่าสุดใน

รอบ 9-10 ปี และแยก่วา่ตลาดคาดที ่ -15% Y-Y อยา่งไรกต็าม ในเดอืน ม.ิย. ปีก่อนมกีารสง่ออกทองค าทีย่งัไม่
ขึน้รปูสงูถงึ US$1,834 ลา้น ขณะทีเ่ดอืน ม.ิย. 2020 อยูท่ี ่US$257 ลา้น ถา้หกัการส่งออกทองค าทีย่งัไมข่ึน้รปู
ออก การสง่ออกสนิคา้เดอืน ม.ิย. 2020 เป็น US$16,187 ลา้น -17.3% Y-Y และมโีมเมนตมัที่ดกีว่าเดอืนก่อน 
โดย +8% M-M จากการ Reopen เศรษฐกจิของประเทศต่างๆทัว่โลก 

o หากดกูารเปลี่ยนแปลง Y-Y แมว้่าตลาดยโุรป อาเซยีน และ CLMV จะยงัหดตวัหนัก แต่ถา้ดูการฟ้ืนตวัเป็นราย
เดอืน หลายตลาดเริม่กลบัมาน าเขา้สนิคา้จากไทยมากขึน้ โดยเราสง่ออกไปตลาดอาเซยีนเพิม่ขึน้ 51.0% M-M 
(จากทีล่ดลง 46-50% M-M ในช่วง 2 เดอืนก่อนหน้า) ตลาดสหรฐัและยโุรปขยายตวัดขีึน้ +28.8% M-M และ 
+22.0% M-M ตามล าดบั สว่นตลาด CLMV ขยายตวัต่อเน่ือง ยกเวน้ตลาดจนีที ่ -18.4% M-M หลงัจากขยายตวั
ตดิต่อกนัตัง้แต่เดอืน ก.พ. ทีจ่นีเริม่ Reopen เศรษฐกจิ 

o สนิคา้สง่ออกทีล่ดลงหนกัไดแ้ก่ ยางพารา (-56% Y-Y) ยานยนตแ์ละสว่นประกอบ (-43% Y-Y) น ้ามนัส าเรจ็รูป (-
36% Y-Y) และสนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัน ้ามนั ขา้ว (-26% Y-Y) และผลไมส้ดบางประเภท 

o สนิคา้เกษตรและอาหารของไทยยงัคงเป็นทีต่อ้งการของตลาดโลกและขยายตวัดมีาก เช่น ไก่สดและหมูสดแช่เยน็
แช่แขง็ +27% Y-Y และ +758% Y-Y ขณะทีข่า้วโพดเลีย้งสตัวป์รบัตวัลดลงแรง (เป็นบวกต่อ CPF, GFPT, TFG) 
ทูน่ากระป๋อง +26% Y-Y (เป็นบวกต่อ TU) เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ +76% Y-Y (เป็นบวกต่อ CBG, TACC, 
RBF) สนิคา้คอมพวิเตอรแ์ละสว่นประกอบยงัขยายตวัต่อจากแรงหนุนของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เหน็ความส าคญั
ของดจิติอลมากขึน้ (เป็นบวกต่อ COM7, JMART, SYNEX)  

o นอกจากน้ี มลูคา่การสง่ออกถุงมอืยางเดอืน ม.ิย. ยงัคงเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง +86.1% Y-Y เป็น US$181 ลา้น เรง่ตวั
ขึน้จากเดอืน พ.ค. ที ่+30.3% Y-Y และท าใหง้วด 1H20 มมีลูคา่ US$764 ลา้น +30% Y-Y ตลาดสง่ออกถุงมอื
ยางทีข่ยายตวัสงูขึน้อยา่งมากในงวด 1H20 ไดแ้ก่ องักฤษ (+240.1% Y-Y) สเปน (+116.9% Y-Y) จนี (+86.0% 
Y-Y) อนิเดยี (+70.8% Y-Y) สหรฐั (+13.7% Y-Y) แนวโน้มก าไร 2Q20 ของ STGT จะเตบิโตกา้วกระโดดจากทัง้
ราคาขายทีป่รบัขึน้และรบัรูก้ าลงัการผลติใหมเ่ตม็ไตรมาส   

o มลูคา่การสง่ออกทัง้หมดใน 1H20 อยูท่ี ่US$1.14 แสนลา้น -7.1% Y-Y ธปท.คาดการณ์สง่ออกสนิคา้ปี 2020 -
10.3% Y-Y ในช่วงทีเ่หลอืของปีสง่ออกตอ้งมมีลูคา่เฉลีย่ US$1.77 หมื่นลา้นต่อเดอืน แมจ้ะไมใ่ช่ตวัเลขทีส่งูนกั
และหลายประเทศในเอเชยีเริม่ฟ้ืนจากการระบาดของโรค แต่ยงัมคีวามทา้ทายจากการแขง็คา่ของเงนิบาท ความ
เสีย่งจากการระบาดระลอกใหม ่ และความขดัแขง้ทางการเมอืงและการคา้ของสหรฐัและจนี ซึง่จะฉุดรัง้การฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิโลกใหช้า้ออกไป อยา่งไรกต็าม ท่ามกลางความตงึเครยีดระหวา่งสหรฐัและจนีในปัจจุบนั กลุ่ม
อาหาร เครื่องดื่ม และถุงมอืยางของไทยยงัเป็นทีต่อ้งการของตลาดโลก เชื่อวา่จะยงัขยายตวัไดต้่อเน่ือง             

 

ไม่รวมทองค า การส่งออก มิ.ย. ปีน้ี -17% Y-Y                   มลูค่าส่งออกถงุมือยางเพ่ิมสูงขึน้ต่อเน่ือง 

     
Source: Ministry of Commerce 
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ ส านกังานเอ็ม บ ีเค ทาวเวอร ์ ส านกังานอลัม่าลงิค ์ ส านกังานอมัรนิทร ์ทาวเวอร ์ สาขา เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 1 

999/9 อาคารด ิออฟฟิศเศส แอท ชัน้ 15 อาคารเอ็ม บ ีเค ทาวเวอร ์ 25 อาคารอัลม่าลงิค ์ชัน้ 9,14,15 496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ป่ินเกลา้  

เซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 18 , 25 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ซ.ชดิลม ถ.เพลนิจิต แขวงลุมพินี ชัน้ 20 ถ.เพลนิจิต แขวงลุมพินี ทาวเวอร ์ชัน้ที่ 16 หอ้ง 2160/1 

ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรนิทร ์  

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 02-680-0700, 02-680-0777 02-646-9600, 02-646-9999 02-660-5000, 02-264-6000 เขต บางกอกนอ้ย จ.กรุงเทพมหานคร 

02-658-9000, 02-658-9500    02-878-5999 
     

สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สนิธร 1 สาขา เคีย่นหงวน (สนิธร 2) สาขา แจง้วฒันะ 

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชัน้ 3 589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 130-132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์1 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชัน้ 18 99, 99/9  

หอ้งเลขที่ A3R02  ถ.ลาดพรา้ว ออฟฟิศ ชัน้ 19 หอ้งเลขที่ 589/105 ชัน้ 2 ถ.วทิยุ แขวงลุมพินี ถ.วทิยุ แขวงลุมพินี เซ็นทรัลแจง้วัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ (เดมิ 1093/105)  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ยูนิตเลขที่ 1904 ชัน้ 19 

จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา  02-690-4100 02-254-1717 หมู่ 2 ถ.แจง้วัฒนะ, บางตลาด 

02-378-4545 เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร   ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี 

 02-740-7100   02-005-4193 

     

สาขา ประชาชืน่ สาขา รงัสติ สาขา รตันาธเิบศร ์   

105/1 อาคารบี ชัน้ 4 1/832 ชัน้ 2, 2.5, 3 หมู๋ 17 576 ถ.รัตนาธเิบศร ์   

ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว ซอยพหลโยธนิ 60 ถนนพหลโยธนิ  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี   

เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี   

02-580-9130 02-993-8180 02-831-8300   

     

สาขา ขอนแก่น สาขา อุดรธาน ี สาขาเชยีงใหม ่2 สาขา เชยีงราย  สาขา แม่สาย 

311/1 197/29, 213/3 310  353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย 

ถ.กลางเมือง ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแขง้ หมู่บา้นเชียงใหม่แลนด ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ต. ในเมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน 053-750-120 053-640-599 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 042-245-589 อ.เมือง จ.เชียงใหม่   

043-058-925  053-235-889, 053-204-909   

     

สาขา นครราชสมีา สาขา ออนไลนภ์ูเก็ต สาขา หาดใหญ่ สาขา ตรงั สาขา สุราษฏธ์าน ี

198/1 ตรอกสมอราย 22/18 106 ชัน้ลอย ถ.ประชาธปัิตย ์ 59/28 ถ.หว้ยยอด ต.ทับเที่ยง 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ 

ต.ในเมือง ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี 

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต  074-243-777 075-211-219 จ.สุราษฎ์ธานี 

044-288-700, 044-014-322,  จ.ภูเก็ต   077-222-595 

044-014-323 076-210-499    

     

สาขา ปัตตาน ี     

300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมแิล     

อ.เมือง จ.ปัตตานี     

073-350-140-4     

     

                                            

ค านยิามของค าแนะน าการลงทุน 

BUY “ซือ้”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต า่กว่า มูลค่าตามปัจจัยพืน้ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

HOLD “ถอื”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต า่กว่า มูลค่าตามปัจจัยพืน้ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพืน้ฐาน 

TRADING BUY “ซือ้เก็งก าไรระยะสัน้”   เนื่องจากมปีระเด็นทีม่ผีลบวกตอ่ราคาหุน้ในระยะสัน้ แมว้่าราคาปัจจุบันจะสงูกว่ามูลค่าตามปัจจัยพืน้ฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที ่สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที ่เทา่กบั ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนนอ้ยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที ่ต า่กว่า ตลาด 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนทีค่าดหวังอาจเปลีย่นแปลงตามความเสีย่งของตลาดทีเ่พิม่ขึน้ หรือลดลงในขณะนัน้ 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบรษัิทหลักทรัพย ์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) “บรษัิท” ขอ้มูลทีป่รากฏในรายงานฉบับนี้ถกูจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของ

แหล่งขอ้มูลทีเ่ชือ่ว่าหรอืควรเชือ่ว่ามคีวามน่าเชือ่ถอื และ/หรอืมคีวามถูกตอ้ง อย่างไรก็ตามบรษัิทไม่รับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูดังกลา่ว ขอ้มูลและความเห็นที่

ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ บรษัิทไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะชกัจูงหรอืชีช้วนใหผู้ ้

ลงทนุ ลงทุนซือ้หรือขายหลักทรัพยต์ามทีป่รากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทัง้บรษัิทไม่ไดรั้บประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามขอ้มูลทีป่รากฏแตอ่ย่างใด บริษัท

จงึไมร่ับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการน าขอ้มูลหรอืความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใชไ้ม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูและใชดุ้ลยพนิิจอย่าง

รอบคอบในการตัดสนิใจลงทนุ 

บรษัิทขอสงวนลขิสทิธิใ์นขอ้มูลและความเห็นทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ หา้มมใิหผู้ใ้ดน าขอ้มูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใชป้ระโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ า้ 

น าออกแสดงหรอืเผยแพร่ตอ่สาธารณชนไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรษัิทล่วงหนา้ การลงทุนในหลักทรัพย์มคีวามเสีย่ง ผู ้

ลงทนุควรศกึษาขอ้มูลและพจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตัดสนิใจลงทุน  

บรษัิทหลักทรัพย ์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) และผูอ้อกใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ (Derivative Warrants) บน

หลักทรัพย์ AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, 

BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKU L, HANA, 

HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, 

PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI , TISCO, 

TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบรษัิทฯ อาจจัดท าบทวเิคราะห์ของหลักทรัพย์อา้งองิดังกล่าว ดังนัน้ นักลงทนุ

ควรศกึษารายละเอยีดในหนังสอืชีช้วนของใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธดั์งกล่าวก่อนตัดสนิใจลงทนุ 
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สญัลกัษณ์

 

 

สญัลกัษณ์ N/R  หมายถงึ “ไมป่รากฏชือ่ในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนทีแ่สดงไวน้ี้ เป็นผลทีไ่ดจ้ากการส ารวจและประเมนิขอ้มูลทีบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บรษัิทจดทะเบยีน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผู่ล้งทุนทั่วไปสามารถเขา้ถงึได ้ผลส ารวจดังกล่าวจงึเป็นการน าเสนอขอ้มูล

ในมุมมองของบุคคลภายนอกตอ่มาตรฐานการก ากับดูแลกจิการของบรษัิทจดทะเบยีน โดยไมไ่ดเ้ป็นการประเมนิผลการปฏบัิตงิานหรอืการด าเนนิกจิการของบรษัิทจด

ทะเบยีน อกีทัง้มไิดใ้ชข้อ้มูลภายในของบรษัิทจดทะเบยีนในการประเมนิ ดังนัน้ ผลส ารวจทีแ่สดงนี้จงึไม่ไดเ้ป็นการรับรองถงึผลการปฏบิัตงิานหรอืการด าเนนิการของ

บรษัิทจดทะเบยีน และไม่ถอืเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทนุในหลักทรัพย์ของบรษัิทจดทะเบยีนหรือค าแนะน าใดๆ ผูใ้ชข้อ้มลูจงึควรใชว้จิารณญาณของตนเองในการ

วเิคราะหแ์ละตัดสนิใจในการใชข้อ้มูลใด ๆ ทีเ่กีย่วกับบรษัิทจดทะเบยีนทีแ่สดงในผลส ารวจนี้  

ท ัง้นี ้บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) มไิดย้นืยนัหรอืรบัรองถงึความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดงักลา่วแต่อยา่งใด 

 

------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจรติ (THAI CAC) 

1 ขอ้มูล CG Score ประจ าปี 2562 จาก สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

2 ขอ้มูลบรษัิททีเ่ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย  

   (ขอ้มูล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2561) ม ี2 กลุ่ม คอื 

   - ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วม CAC 

   - ไดร้ับการรับรอง CAC 

 


