
 
 
 

ผลกระทบของ Covid-19 ต่อเศรษฐกจิ ตลาดหุ้นและ กองทุน SSI-SCA 
 

ในช่วงระยะเวลาสองเดือนท่ีผ่านมาประเทศทัว่โลกไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าหรือCOVID-19 
แพร่ระบาด สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล ทั้งน้ีในสัปดาห์ท่ีผ่านมาตลาดหุ้นทัว่โลกได้
สะทอ้นความกงัวลต่อผลกระทบของ COVID-19 ท่ีจะมีต่อภาคการผลิต ภาคการบริการรวมถึงภาคการท่องเท่ียวและ
เศรษฐกิจของโลกโดยรวม โดย S&P 500 ติดลบ 11% Dow Jones ติดลบ 13% NASDAX ลบ 15% ในขณะท่ีตลาดหุน้เอเชีย
ร่วงตามตลาดหุน้อเมริกา Nikkei ติดลบ 10%  Hang Seng Index ลบ 4% SET ติดลบ 10% ส่วน VN Index ติดลบ 3%  
 

COVID-19 ส่งผลลบในระยะส้ัน แต่เป็นผลบวกต่อเวยีดนามในระยะยาว  
ผลกระทบในการแพร่ขยายของ COVID-19 ในวงกวา้ง โดยเฉพาะในประเทศจีนไดส่้งผลกระทบหนกัต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเวียดนาม ทางกระทรวงการลงทุนและวางแผนงานของเวียดนามประเมินความเส่ียงของผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจเวียดนามในวงกวา้งจาก COVID-19 ซ่ึงอาจจะท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2020 

ลดลงไปจากประมาณการประมาณ 1.04% ไปอยูท่ี่ 5.96% ลดจากจุดสูงสุดในรอบทศวรรษในปีท่ีแลว้ท่ี 7.02% 
 

หากจะเทียบเคียงเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามแลว้ ถือไดว้่าไทยมีปัจจยัความเส่ียงต่อ COVID-19 ท่ีใกลเ้คียงกบั
เวียดนามโดยจะพิจารณาภาคอุตสาหกรรมท่ีจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือภาคการบริการและภาคการผลิต:  

1.) รายไดจ้ากภาคการท่องเท่ียวถือเป็น 12% ของ GDP ประเทศไทย และเกือบ 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
มาจากประเทศจีนซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัเวียดนาม 

2.) รายไดจ้ากภาคการผลิตถือเป็น 25% ของ GDP ประเทศไทย ในขณะท่ีเวียดนามนอ้ยกว่าและอยูท่ี่ประมาณ 
20% แต่ภาคการผลิตของไทยไม่ไดพ้ึ่งพาจีนเท่ากบัเวียดนาม ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีไทยมีอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินส่วนยานยนตแ์ละประกอบช้ินส่วนยานยนต์ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนไม่น้อยในภาคการผลิตของไทยโดย
ไม่ไดมี้การพึ่งพาช้ินส่วนจากจีน  

 

ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของเวียดนาม  
จากตวัเลขของกรมการสถิติของเวียดนาม (GSO) อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสร้างรายไดเ้ป็นสัดส่วน 7% ของเวียดนาม 
GDP แต่หากรวมผลตอบแทนทางออ้มจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเช่น ค่าใชจ่้ายนกัท่องเท่ียวในการชอ้ปป้ิง ค่าใชจ่้าย
นกัท่องเท่ียวเร่ืองอาหาร จะเห็นรูปท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนและรายไดท้ั้งทางตรงและทางออ้มจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้น
ถือเป็น 14% ของ GDP เลยทีเดียว  
 

หลงัข่าวการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนเม่ือเดือนมกราคม รัฐบาลเวียดนามตดัสินใจสั่งหา้มไฟลทจ์าก
ประเทศจีนทั้งหมดเขา้ประเทศ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจีนเป็นตลาดท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม นอกเหนือจากนั้น
การลดลงของนกัท่องเท่ียวจากเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้เวียดนามเป็นอนัดบัตน้ๆต่อปี 
ส่งผลใหใ้นสองเดือนท่ีผา่นมา นกัท่องเท่ียวขาเขา้ของประเทศเวียดนามลดลง 50-60% เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีท่ี
แลว้ อตัราการเขา้พกัตามโรงแรมในจงัหวดัท่องเท่ียวในขณะน้ีอยูท่ี่ประมาณ 20% เทียบกบัค่าเฉล่ีย 80% ในช่วงเวลา



 
 

เดียวกนัของปีท่ีแลว้ นอกเหนือจากนั้นมหาวิทยาลยัจอห์นฮอบส์กินไดมี้การสรุปรายช่ือสนามบินท่ีมีความเส่ียงสูง
ในการไดรั้บเช้ือ COVID-19 และมีสนามบินเต้ินเสินเยิด๊ (Tat Son Nhat airport) ท่ีไซ่ง่อนอยูด่ว้ย  
 

ตามสถิติ การแพร่ระบาดของโรคจะใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนโดยผลกระทบทางเศรษฐกิจช่วงท่ีรุนแรงท่ีสุดจะอยู่
ในช่วง 3 เดือนแรก ดงันั้นจึงสามารถคาดการณ์ไดว้า่จ านวนนกัท่องเท่ียวจะกลบัมาสู่ปกติในช่วงคร่ึงหลงัของปี  
 

ในช่วง SARS ระบาด หลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเผชิญการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของจ านวน
นกัท่องเท่ียว เม่ือค านวณจ านวนนกัท่องเท่ียวขาเขา้ทัว่เอเชียจะพบว่าจ านวนนกัท่องเท่ียวลดลง 10% ในปี 2003 จึง
สามารถคาดการณ์ไดว้า่นกัท่องเท่ียวขาเขา้ประเทศเวียดนามจะลดลงประมาณ 5-10% หลงัจากโตต่อเน่ืองในปีท่ีแลว้ 
16% และคิดเป็น CAGR 23% ใน 5ปีท่ีผา่นมา  
 

ผลกระทบต่อภาคการผลติของเวียดนาม  
นกัเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่ารายไดจ้ากภาคการผลิตของเวียดนามคิดเป็นสัดส่วน 20% ของ GDP ของเวียดนาม 
(ตวัเลขจากทางการเวียดนามอยูท่ี่ 16%) 
 

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางภาคการผลิตจากการท่ีโรงงานไม่สามารถหาวตัถุดิบท่ีตอ้งการเพื่อผลิตสินคา้
และการแพร่กระจายของไวรัสยงัท าให้คนงานไม่สามารถกลบัไปท างานได ้ซ่ึงในสองปัจจยัดงักล่าวน้ีกระทบ
ประเทศจีนเตม็ท่ี ส่วนเวียดนามนั้นเฉพาะความไม่สามารถสั่งซ้ือวตัถุดิบจากจีนไดท่ี้เป็นปัญหาส าคญั อย่างไรก็ดี 
ยงัมีโรงงานในเวียดนามท่ีเจา้ของและผูบ้ริหารเป็นคนจีน สร้างความไม่มัน่ใจใหค้นงานและลูกจา้ง โดยบางแห่งมี
ข่าววา่เกิดการประทว้งหยดุงานท่ีโรงงานท่ีมีเจา้ของหรือผูบ้ริหารเป็นคนจีนอีกดว้ย  
 

อยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของวตัถุดิบท่ีใชใ้นภาคการผลิตของประเทศเวียดนามถูกน าเขา้มาจากประเทศจีน ดงันั้นเป็น
ท่ีแน่นอนว่าภาคการผลิตเวียดนามจะไดรั้บผลกระทบในภาคการผลิตอย่างหนักจากการหยุดชะงกัของห่วงโซ่
อุปทานในคร้ังน้ี  
 

ปรกติแลว้สินคา้ประเภท low-value-added (เช่นส่ิงทอ, เฟอร์นิเจอร์) ผูผ้ลิตจะมีการกกัตุนวตัถุดิบ 2-3 เดือน ส่วนผูผ้ลิต
สินคา้ medium-value-added (เช่นปีกเคร่ืองบิน, เคร่ืองยนต)์ จะส ารองวตัถุดิบไวป้ระมาณ 1-2 เดือน และผูผ้ลิตสินคา้ 
high-valued-added (เช่นส่วนประกอบท่ีใชใ้นมือถือ, กลอ้งดิจิตอล) เก็บวตัถุดิบในระยะสั้นเพียง 2-4 สัปดาห์เท่านั้น 
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายการท าไฟแนนซ์ของวตัถุดิบท่ีมีราคาสูง ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า อยา่งนอ้ยท่ีสุด ผูผ้ลิตสินคา้ 
medium-value-added และ high-valued-added จะประสบปัญหาหนักในการหาวัตถุดิบมาทดแทนและอาจต้องหยุด
สายการผลิตซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของ GDP ในขณะน้ีโรงงานในจีนเร่ิมกลบัมาด าเนินงานแลว้ซ่ึง
ท าใหค้าดการณ์วา่ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานจะเบาบางลง  
 
 

 
 



 
 

ผลพลอยได้ของเวยีดนามในระยะยาวจาก COVID-19 
COVID-19 และสงครามทางการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นปัจจยักระตุน้ท่ีส าคญัให้มีการยา้ยฐาน
การผลิตจากจีนมาเวียดนาม Moody’s รายงานเม่ือกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 2020 ว่าการยา้ยฐานการผลิตจากจีนมา
เวียดนามจะท าให ้GDP ของเวียดนามกระเต้ืองข้ึนอีก 2%  
 

GSO ไดแ้ถลงว่าเวียดนามมีความไดเ้ปรียบอยา่งมากในการดึงเงินลงทุนจากต่างชาติเขา้ประเทศ รวมถึงแผนการยา้ย
ฐานการผลิตจากประเทศจีนเพื่อหลีกเล่ียงสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและเพื่อไดรั้บประโยชน์จาก
ท่ีเวียดนามเขา้ร่วมขอ้ตกลงเสรีทางการคา้ (FTAs) กบัประเทศต่างๆทัว่โลกเช่น CPTPP และ EU-Vietnam FTA โดย GSO 

ไดใ้ห้การคาดการณ์สถานการณ์เป็น 2 กรณีส าหรับปี 2020 โดยคาดการณ์ต ่าลงทั้งสองกรณีจากเดิมท่ียงัไม่มีการ
แพร่กระจายของ COVID-19: 

- หาก COVID-19 สามารถควบคุมได้ภายในไตรมาสแรก คาดว่าเวียดนามจะสามารถดึงเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศไดป้ระมาณ 38.6พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

- ถา้หากโรคระบาดถูกควบคุมไดใ้นไตรมาสท่ีสองของ 2020 ประเทศเวียดนามจะสามารถดึงเงินลงทุนจาก
ต่างชาติไดเ้พียง 38.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเท่านั้น 

 

นอกเหนือจากนั้นคาดวา่ผลกระทบจาก COVID-19 น่าจะเบาบางลงจากการท่ีธนาคารกลางของประเทศมหาอ านาจทัว่
โลกอดัฉีดเงินเพื่อสร้างสภาพคล่อง ดงัท่ีเคยเห็นในปี 2017 ตามท่ี ECB ไดอ้ดัฉีดเมด็เงิน 1 ลา้นลา้นเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐในรูปของ Quantitative Easing หรือ QE ก่อนหนา้การเลือกตั้งในประเทศอิตาลีและฝร่ังเศส ทั้งยงัไม่รวมส่วนท่ี
เหลืออีกประมาณ 1 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐจากรัฐบาลกลางของประเทศมหาอ านาจอ่ืน กิจกรรมเหล่าน้ีช่วย
ขบัเคล่ือนตลาดหุน้เวียดนามและส่งผลให ้VN Index เพิ่มสูงข้ึนถึง 50% เน่ืองจากคร่ึงหน่ึงของเมด็เงินเพื่อการฟ้ืนฟู
สภาพคล่องของประเทศมหาอ านาจนั้นไดไ้หลเขา้มาสู่ Emerging Markets (ตลาดเกิดใหม่) และ Frontier Markets (ตลาด
ชายขอบ)  
 

เศรษฐกจิของเวยีดนามยงัคงโตได้ต่อเน่ืองแม้มีการหยดุชะงักช่ัวคราวเน่ืองจาก COVID-19  
ตามท่ีตลาดคาดการณ์ เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 7.02% YoY ในปี 2019 ก่อนท่ีจะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน
ตน้ปี 2020 นกัเศรษฐศาสตร์ไดป้ระมาณการเจริญเติบโตของ GDP ปีน้ีท่ี 6.5% – 7%  
 

ในขณะน้ีรัฐบาลเวียดนามอยูใ่นระหว่างการเตรียมการวางแผนแม่บททางเศรษฐกิจของเวียดนามในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
(2021 – 2026) รัฐบาลไดต้ั้งเป้าหมายว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโต 7% ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ และภาคอุตสาหกรรมท่ีจะ
โดดเด่นและช่วยพฒันาการเจริญเติบโตของประเทศคงหนีไม่พน้ภาคการบริการ รัฐบาลตั้งเป้าใหภ้าคการบริการโต 
7% – 7.5% YoY ซ่ึงจะส่งผลใหภ้าคการบริการมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ี 41.5% - 42.0% ในปี 2020 มาเป็น 43% - 44% ในปี 
2025 เม่ือมาแบ่งยอ่ยกลุ่มต่างๆในภาคบริการแลว้: 
 



 
 

 เป้ารายไดข้องภาคการธนาคารไม่สูงนกั หากแต่เนน้ในเร่ืองการป้องกนัความเส่ียง, compliance และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบริหารและด าเนินงานของธนาคารพานิชยเ์วียดนาม ภายใน 2025 ธนาคารพานิชย์
เวียดนามตอ้งยกระดบัมาตรฐานของธนาคารเป็น Basel II  

 ในภาคคา้ปลีกรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนของ modern trade จาก 30% ในปี 2020 เป็น 38% ในปี 2025 ตามการ
เจริญเติบโตของยอดขายธุรกิจคา้ปลีกท่ี 9% ต่อปี 

 ภายใน 2025 ภาคโลจิสติกและการขนส่ง จะสร้างรายไดป้ระมาณ 8% – 10% ของ GDP ของประเทศดว้ยอตัรา
การเจริญเติบโตท่ี 15% - 20% ต่อปี 

 ส าหรับภาคการท่องเท่ียว ภายในปี 2025 รัฐบาลตั้งเป้าจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติจ านวน 32 ลา้นคนและท
ริปการท่องเท่ียวภายในประเทศ 130 ลา้นเท่ียว ภาคการท่องเท่ียวจะสร้างรายไดก้ว่า 10% ของ GDP ภายในปี 
2025 หรือคิดเป็นรายได ้45พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และสร้างงานใหม่ 6 ลา้นต าแหน่ง  

 ภาค Healthcare รัฐบาลตั้งเป้าใหอ้ตัราการมีประกนัสุขภาพของประชาชนสูงถึง 95% ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด และค่าใชจ่้ายของประชาชนในดา้นสุขภาพจะคิดเป็นสดัส่วน 4% ของ GDP 

 

อัพเดตตลาดหุ้นเวยีดนามปี 2020 
หลงัจากปีใหม่ ปี 2020 ท าท่าจะเป็นปีท่ีเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตอยา่งรวดเร็วอีกหน่ึงปี ตามหลงัปี 2019 ท่ี GDP โต
ข้ึนถึง 7.02% ซ่ึงจะส่งผลใหผ้ลประกอบการบริษทัจดทะเบียนมีแนวโนม้ท่ีจะท าก าไรและเติบโตต่อเน่ือง อยา่งไรก็ดี
เม่ือเกิดข่าวโคโรน่าไวรัสระบาดในประเทศจีน มีการปิดเมืองอู่ฮัน่และรัฐบาลจีนยกเลิกทวัร์จีนเดินทางออกนอก
ประเทศ นกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศเร่ิมเกิดความวิตกกงัวลถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
ส่งผลใหด้ชันี VN Index ร่วงตกลง 10% หรือ 90 จุดภายในเวลาไม่ก่ีวนั เม่ือทัว่โลกรับรู้ว่ารัฐบาลจีนไม่อาจควบคุม 
COVID-19 ไดแ้ละมีผูป่้วยจาก COVID-19 เพิ่มมากข้ึนจากประเทศต่างๆในยโุรปและตะวนัออกกลาง นอกเหนือจากนั้น
เช้ือไวรัสน้ีอาจแพร่กระจายไปทัว่โลก (Pandemic) ซ่ึงจะสร้างความเสียหายใหเ้ศรษฐกิจโลกอยา่งมหาศาล ส่งผลให ้
VN Index ตกต่อเน่ืองอีก 20 จุดหรือ 1.78% จากตน้เดือนกุมภาพนัธ์ โดยท่ีตลาดเร่ิมคลายคามกงัวลลงใน 2-3 วนัท่ีผา่น
มาท าให้ VN Index เร่ิมกลบัมามีเสถียรภาพอีกคร้ัง (ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัตลาดหุ้นไทยตก 6% และต่อมา 10% 

ตามล าดบั) 

 



 
 

ผลประกอบการ SSI-SCA เทียบกบั VN Index (ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2020) 

ในดา้นผลประกอบการของกองทุน SSI-SCA จากตน้ปี 2020 จนถึงปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 ตาม
ภาวะตลาด โดยผลตอบแทนจากตน้ปีถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2020 ติดลบท่ี -3.02% เทียบกบั VN Index ท่ี -6.51%  

 

 
ส่วนผลประกอบการของหุน้ท่ีมีสดัส่วนใหญ่ท่ีสุด 3 ตวัแรกของกองทุน SSI-SCA ไดแ้ก่  

1. MWG (14.19% ของกองทุน) 
2. FPT (9.73% ของกองทุน) 
3. HPG (9.37% ของกองทุน) 

 

Mobile World Investment Group (MWG)  
รายไดแ้ละก าไรปี 2019 ของMWG โต 18% และ 33% ตามล าดบั เป็นไปตามท่ีบริษทัไดต้ั้งเป้าไวโ้ดยมีปัจจยั
ขบัเคล่ือนรายไดแ้ละก าไรคือ 

- การเร่งเปิดสาขาในปี 2019 MWG เปิดสาขาทั้งหมด 852 สาขาท าใหย้อดรวมสาขาทัง่ประเทศเป็น 3,039 
สาขา  

- Gross margin เพิ่มสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 21% จากการเพิ่มการขายสินคา้ท่ีมีมาร์จ้ินสูงไดม้ากข้ึนเช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองครัว และสินคา้ FMCG อ่ืน ๆ 

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจมีค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากบริษทัน าเขา้สินคา้จากช่องทางท่ีเป็นทางการในขณะท่ี
รัฐบาลคุมเขม้การคา้แถบพรมแดนกบัประเทศจีนเท่านั้น นอกจากน้ีบริษทัยงัมีสินคา้เพียงพอในคลงัสินคา้เน่ืองจาก
เป็นช่วงหลงัจากวนัตรุษเวียด (Tet holiday) ร้านคา้ของ MWG ยงัเป็นร้านคา้นอกห้างไม่พลุกพล่านเหมือนใน
หา้งสรรพสินคา้และตลาดสด บริษทัยงัน่าจะไดรั้บอานิสงคจ์ากธุรกิจร้าน minimarket Bach Hoa Xanh (BHX) 
(ปัจจุบนัมี 1,081 สาขาในภาคใตข้องเวียดนาม) เน่ืองจากผูบ้ริโภคมกักกัตุนอาหารสดและสินคา้จ าเป็นในช่วงไวรัส
ระบาด 
 

MTD YTD Since Inception

SSI-SCA -2.84% -0.14% -3.02% 75.62%

VN-Index -4.23% -4.08% -6.51% 48.51%

Return
Compared to previous week



 
 

FPT Corp (FPT)  
ปี 2019 เป็นปีท่ีดีอีกปีของ FPT รายไดเ้พิ่มข้ึน 19.4% ก าไรเพิ่มข้ึน 21.0% yoy ส่วน gross profit margin เพิ่มข้ึน 
1.1% เป็น 38.6% จากการลดสดัส่วนผลิตภณัฑท่ี์มีมาร์จ้ินต ่าเช่นรายไดจ้ากสินคา้ประเภทฮาร์ดแวร์และเพิ่มสัดส่วน
ผลิตภณัฑท่ี์มีมาร์จ้ินสูงเช่นรายไดจ้ากกลุ่มโทรคมนาคม  
ในปี 2020 คาดว่ารายไดจ้ากกลุ่ม technology จะเพิ่ม 20.4% จากการเพิ่มข้ึนทางความตอ้งการในดา้น digital 
transformation ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ส่วนรายไดจ้ากกลุ่มโทรคมนาคมคาดว่าจะเพิ่มข้ึน 
9.3% และกลุ่มการศึกษาจะเพิ่มอีก 15.7% เน่ืองจากความสนใจในภาค information technology เพิ่มข้ึนตามอุปสงค์
ท่ีเพิ่มข้ึนของตลาดแรงงานในกลุ่ม IT 
 

Hoa Phat Group (HPG)  
ผลประกอบการปี 2019 แสดงรายไดข้อง HPG เพิ่มข้ึนตามการคาดการณ์ท่ี 14% ส่วนก าไรลดลง 12% แต่เป็นไป
ตามท่ีบริษทัใหป้ระมาณการไวโ้ดยบริษทัมีก าไรท่ีเพิ่มข้ึน 13% เม่ือเทียบกบัประมาณการของบริษทัท่ีแถลงตอนตน้
ปี 2019  
ในปี 2019 HPG ครองส่วนแบ่งตลาดมากข้ึน 2% จาก 24% มาเป็น 26% โดยปัจจุบนับริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดั
จ าหน่ายเหลก็และเหลก็เส้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม Gross Profit ของบริษทัลดลง2% จาก 17.8% ใน 4Q2018 มา
เป็น 15.8% ใน 4Q2019 เน่ืองจากราคาเหลก็ลดลงและราคาวตัถุดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึน ในขณะเดียวกนัรายไดจ้ากการเปิด
ใชเ้ตาหลอมเหลก็ท่ี Dung Quat Steel Complex ยงัเพิ่งเขา้มาเพียงเดือนเดียว (ธนัวาคม) 
ส่วนในปี 2020 แมจ้ะมีการชะลอตวัของรายไดไ้นไตรมาสแรกจาก COVID-19 แต่ตลาดเช่ือวา่ HPG จะกลบัตวัและ
ท าก าไรสูงสุดเป็นประวติัการณ์จากท่ี Dung Quat Steel Complex ไดเ้ปิดใชเ้ตาหลอมเหลก็ 1 & 2 ตั้งแต่ปลายปีท่ี
แลว้ซ่ึงเท่าท่ีผ่านมาท างานไดดี้และมีอตัราการใช้งานท่ีสูง ทั้งน้ีจะช่วยเพิ่มทั้งรายไดแ้ละก าไรให้แก่บริษทั โดย
ตลาดคาดว่ารายไดแ้ละก าไรในปี 2020 จะเติบโตเพิ่ม 15.9% และ 23.8% ตามล าดบั นอกจากนั้นอุปทาน Iron Ore 
จาก Brazil เร่ิมกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ และปัญหาเร่ืองการแข่งขนัทางดา้นราคาจากสินคา้น าเขา้จากเมืองจีนจะไม่เป็น
อุปสรรคเน่ืองจากรัฐบาลจะยืดต่อระยะเวลาการเรียกใชภ้าษีเพื่อปกป้องธุรกิจภายในประเทศและคาดหมายว่าจะ
ประกาศใชใ้นเดือนมีนาคมน้ี   


