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รอบ 30 วนัที�ผา่นมานี� นอกเหนอืจากประเด็นโควดิ-19 ระบาดรนุแรงแลว้ ก็ยงัมหีุน้กลุม่เหล็กบนกระดานหุน้ไทยที�เคลื�อนไหวแรงๆ เชน่กนั โดยหลกัททรพัยร์าคาปรบัเพิ�ม

สงูสดุ 30 อนัดบัแรกใน SET Index มหีุน้เหล็กถงึ 11 ตวั บวกกนัต ั�งแต ่38-163%

  

 (index.php)

https://www.share2trade.com/?mod=user&file=login
https://www.share2trade.com/?mod=user&file=register
https://www.share2trade.com/switch.php?lang=en
https://www.share2trade.com/index.php
https://www.share2trade.com/?mod=talk
https://www.share2trade.com/?mod=talk
https://www.share2trade.com/?mod=talk&column=7
https://www.share2trade.com/?mod=talk&column=5
https://www.share2trade.com/?mod=talk&column=3
https://www.share2trade.com/?mod=talk&column=6
https://www.share2trade.com/?mod=talk&column=2
https://www.share2trade.com/?mod=talk&column=1
https://www.share2trade.com/?mod=talk&column=4
https://www.share2trade.com/?mod=talk&column=17
https://www.share2trade.com/index.php


1/5/2564 จัดอนัดบั 30 หุน้แรงประจําเดอืน กลุม่เหล็กยกพวกครองแชมป์

https://www.share2trade.com/?mod=talk&file=view&id=33653 2/10

เกอืบทั ��งเดอืนเมษายนนี� เรยีกไดว้า่ดชันตีลาดหุน้ไทยแกวง่ตวัผันผวน ซึ�งหากใครจับจังหวะเลน่รอบไดย้อ่มมกํีาไรไมโ้ตๆ เป็นกอบเป็นกํา 

จัดอนัดบั 30 หลกัทรัพยใ์น SET Index ที�บวกเพิ�มมากที�สดุเมื�อเทยีบกบั  1 เดอืนที�แลว้ (ขอ้มลู ณ สิ�นวนัที� 29 เมษายน 2564 เทยีบกบั ราคาปิดตลาด 1 เดอืนกอ่นหนา้นี�) พบวา่อนัดบั 1

หวัตารางบวกถงึ 163.33% สว่นอนัดบัที� 30 บวก 37.18%

ทั �งนี�หุน้ที�ตดิอนัดบัทั �งหมดไดแ้ก ่SAM, TSTH, ACG, GJS, AQ, VPO, TGPRO, PPPM, INOX, BSBM, BFIT, CEN, THE, PAF, CPL, SCM, ASK, CSP, IT, WGE, RCL, B52,

TMT, CMR, ROJNA, KWG, AJA, PERM, GEL และ TH

จาํแนกตามหมวดธรุกจิจากท ั�ง 30 อนัดบั มถีงึ 11 ตวัที�เป็นหุน้กลุม่เหล็ก, รองลงมาเป็นหุน้อสงัหารมิทรพัย ์กบัหุน้แฟช ั�นที�ตดิอนัดบัหมวดละ 3 ตวัเทา่กนั, ถดัมาเป็นหุน้

ไฟแนนซ ์หุน้พาณชิย ์และหุน้เกษตร ที�ตดิอนัดบัหมวดละ 2 ตวั สว่นที�เหลอืที�เหลอืคอืหมวดหุน้ขนสง่ หุน้โรงพยาบาล หุน้กอ่สรา้ง หุน้วสัดกุอ่สรา้ง หุน้ยายนต ์และหุน้ของใช้

ในครวัเรอืน-สาํนกังาน

การที�หุน้เหล็กขึ�นแรงยกขโยง ซึ�งบางตวัเชน่ TSTH ปีนี�ราคาสงูสดุถอืเป็นนวิไฮในรอบ 12 ปี ภาวการณน์ี� สอดคลอ้งกบัราคาเหล็กที�ปรับขึ�นสงูตั �งแตก่ลางๆ ปีกอ่นแลว้ กระทั�งมาแพงจัด

รนุแรงขึ�นอกีในระยะหลายเดอืนนี� ซึ�งสง่ผลดใีหแ้งกํ่าไรสต็อกของผูป้ระกอบการเหล็กสว่นใหญ ่อกีทั �งมลูคา่การขายกจ็ะดขีึ�นดว้ย จงึเป็นไปไดว้า่งบการเงนิไตรมาสแรกปีนี�ของกจิการเหล็ก

สว่นใหญจ่ะออกมาสวยงามสวนกระแสวกิฤตเศรษฐกจิ
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วเิคราะหว์า่ราคาเหล็กในตลาดลงโลกจะไมล่งงา่ยๆ โดยภาพระยะยาวจากการที�เศรษฐกจิโลก (ยํ�าวา่ "โลก" มใิชป่ระเทศไทย) น่าจะพน้ขดีอนัตรายไปแลว้ จะทําใหด้มีานดเ์หล็กจะอยูใ่น

ระดบัสงูตอ่ไประยะยาว ทวา่ในแงข่องราคาหุน้เหล็กเป็นอะไรไวและผันผวนจงึตอ้งระวงัเสมอถา้งบประกาศวา่ดจีรงิอาจมกีาร Sell on Fact ได ้อกีทั �งปัจจัยภายในของหุน้เหล็กแตล่ะตวักต็า่ง

กนัไป ไมไ่ดแ้กรง่ทกุตวัเสมอไป

นอกจากนี�ยงัมหีุน้กลุม่อื�นๆ บนตารางที�ราคาแรงและพื�นฐานดไีดแ้ก ่ 

SCM เป็นหุน้ขายตรงแบรนดไ์ทยรายเดยีวที�แทรกเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยได ้และผลประกอบการหลงัเขา้ตลาดมากย็อดเยี�ยมตามแผนงานที�วางไว ้โดยมผีลติ

ภณัฑใ์หม่ๆ  ทยอยออกมาตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคสมํ�าเสมอ

WGE ผูใ้หบ้รกิารกอ่สรา้งฝีมอืงานมาตรฐานคณุภาพ ซึ�งลา่สดุเพิ�งมขีา่วควา้งานใหมจ่ากการรว่มลงนามสญัญากอ่สรา้งอาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

พรอ้มระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

สว่นอกีตวัที�น่าจะเป็นการปรับขึ�นแรงโดยคาดหวงัไดเ้ห็นการเทนิอะราวดใ์นอนาคตคอื  B52  ผูจ้จัดจําหน่ายสนิคา้อปุโภค-บรโิภค โดยการเชื�อมโยงเครอืขา่ย Consumer Products

Distribution Network ซึ�งอยูใ่นชว่งเวลาแหง่การเปลี�ยนแปลง และขยายการลงทนุครั �งใหญซ่ึ�งภายหลงัการปรับเปลี�ยนลงตวัแลว้ น่าจะเห็นผลดชีดัเจนในไมช่า้
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