ผลกระทบของ Covid-19 ต่ อเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นและ กองทุน SSI-SCA
ในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาประเทศทัว่ โลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่ าหรื อCOVID-19
แพร่ ระบาด สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ ้นทัว่ โลกได้
สะท้อนความกังวลต่อผลกระทบของ COVID-19 ที่จะมีต่อภาคการผลิต ภาคการบริ การรวมถึงภาคการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของโลกโดยรวม โดย S&P 500 ติดลบ 11% Dow Jones ติดลบ 13% NASDAX ลบ 15% ในขณะที่ตลาดหุ น้ เอเชีย
ร่ วงตามตลาดหุน้ อเมริ กา Nikkei ติดลบ 10% Hang Seng Index ลบ 4% SET ติดลบ 10% ส่ วน VN Index ติดลบ 3%

COVID-19 ส่ งผลลบในระยะสั้ น แต่ เป็ นผลบวกต่ อเวียดนามในระยะยาว
ผลกระทบในการแพร่ ขยายของ COVID-19 ในวงกว้าง โดยเฉพาะในประเทศจีนได้ส่งผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเวียดนาม ทางกระทรวงการลงทุนและวางแผนงานของเวียดนามประเมินความเสี่ ยงของผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจเวียดนามในวงกว้างจาก COVID-19 ซึ่ งอาจจะทาให้การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2020
ลดลงไปจากประมาณการประมาณ 1.04% ไปอยูท่ ี่ 5.96% ลดจากจุดสู งสุ ดในรอบทศวรรษในปี ที่แล้วที่ 7.02%
หากจะเทียบเคียงเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามแล้ว ถือได้ว่าไทยมีปัจจัยความเสี่ ยงต่อ COVID-19 ที่ใกล้เคียงกับ
เวียดนามโดยจะพิจารณาภาคอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือภาคการบริ การและภาคการผลิต:
1.) รายได้จากภาคการท่องเที่ยวถือเป็ น 12% ของ GDP ประเทศไทย และเกือบ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มาจากประเทศจีนซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเวียดนาม
่ ี่ประมาณ
2.) รายได้จากภาคการผลิตถือเป็ น 25% ของ GDP ประเทศไทย ในขณะที่เวียดนามน้อยกว่าและอยูท
20% แต่ภาคการผลิตของไทยไม่ได้พ่ งึ พาจีนเท่ากับเวียดนาม ส่ วนหนึ่ งมาจากการที่ไทยมีอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้ นส่ วนยานยนต์และประกอบชิ้ นส่ วนยานยนต์ซ่ ึ งถื อเป็ นสัดส่ วนไม่น้อยในภาคการผลิ ตของไทยโดย
ไม่ได้มีการพึ่งพาชิ้นส่ วนจากจีน

ผลกระทบต่ อภาคการท่ องเที่ยวของเวียดนาม
จากตัวเลขของกรมการสถิติของเวียดนาม (GSO) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้เป็ นสัดส่ วน 7% ของเวียดนาม
GDP แต่หากรวมผลตอบแทนทางอ้อมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่น ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวในการช้อปปิ้ ง ค่าใช้จ่าย
นักท่องเที่ยวเรื่ องอาหาร จะเห็นรู ปที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นและรายได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น
ถือเป็ น 14% ของ GDP เลยทีเดียว
หลังข่าวการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคม รัฐบาลเวียดนามตัดสิ นใจสั่งห้ามไฟลท์จาก
ประเทศจีนทั้งหมดเข้าประเทศ ซึ่ งนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม นอกเหนือจากนั้น
การลดลงของนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นประเทศที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้าเวียดนามเป็ นอันดับต้นๆต่อปี
ส่ งผลให้ในสองเดือนที่ผา่ นมา นักท่องเที่ยวขาเข้าของประเทศเวียดนามลดลง 50-60% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี ที่
แล้ว อัตราการเข้าพักตามโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวในขณะนี้อยูท่ ี่ประมาณ 20% เทียบกับค่าเฉลี่ย 80% ในช่วงเวลา

เดียวกันของปี ที่แล้ว นอกเหนือจากนั้นมหาวิทยาลัยจอห์นฮอบส์กินได้มีการสรุ ปรายชื่อสนามบินที่มีความเสี่ ยงสู ง
ในการได้รับเชื้อ COVID-19 และมีสนามบินเติ้นเสิ นเยิด๊ (Tat Son Nhat airport) ที่ไซ่ง่อนอยูด่ ว้ ย
ตามสถิติ การแพร่ ระบาดของโรคจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนโดยผลกระทบทางเศรษฐกิจช่วงที่รุนแรงที่สุดจะอยู่
ในช่วง 3 เดือนแรก ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์ได้วา่ จานวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาสู่ ปกติในช่วงครึ่ งหลังของปี
ในช่ วง SARS ระบาด หลายประเทศในเอเชี ยรวมถึ งประเทศไทยเผชิ ญการปรั บตัวลงอย่างรุ นแรงของจานวน
นักท่องเที่ยว เมื่อคานวณจานวนนักท่องเที่ยวขาเข้าทัว่ เอเชียจะพบว่าจานวนนักท่องเที่ยวลดลง 10% ในปี 2003 จึง
สามารถคาดการณ์ได้วา่ นักท่องเที่ยวขาเข้าประเทศเวียดนามจะลดลงประมาณ 5-10% หลังจากโตต่อเนื่องในปี ที่แล้ว
16% และคิดเป็ น CAGR 23% ใน 5ปี ที่ผา่ นมา

ผลกระทบต่ อภาคการผลิตของเวียดนาม
นักเศรษฐศาสตร์ คาดการณ์ว่ารายได้จากภาคการผลิตของเวียดนามคิดเป็ นสัดส่ วน 20% ของ GDP ของเวียดนาม
(ตัวเลขจากทางการเวียดนามอยูท่ ี่ 16%)
COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อผลิตผลทางภาคการผลิตจากการที่โรงงานไม่สามารถหาวัตถุดิบที่ตอ้ งการเพื่อผลิตสิ นค้า

และการแพร่ กระจายของไวรั สยังทาให้คนงานไม่สามารถกลับไปทางานได้ ซึ่ งในสองปั จจัยดังกล่าวนี้ กระทบ
ประเทศจีนเต็มที่ ส่ วนเวียดนามนั้นเฉพาะความไม่สามารถสั่งซื้ อวัตถุดิบจากจีนได้ที่เป็นปั ญหาสาคัญ อย่างไรก็ดี
ยังมีโรงงานในเวียดนามที่เจ้าของและผูบ้ ริ หารเป็ นคนจีน สร้างความไม่มนั่ ใจให้คนงานและลูกจ้าง โดยบางแห่ งมี
ข่าวว่าเกิดการประท้วงหยุดงานที่โรงงานที่มีเจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นคนจีนอีกด้วย
อย่างน้อยหนึ่งในสามของวัตถุดิบที่ใช้ในภาคการผลิตของประเทศเวียดนามถูกนาเข้ามาจากประเทศจีน ดังนั้นเป็น
ที่แน่ นอนว่าภาคการผลิ ตเวียดนามจะได้รับผลกระทบในภาคการผลิ ตอย่างหนักจากการหยุดชะงักของห่ วงโซ่
อุปทานในครั้งนี้
ปรกติแล้วสิ นค้าประเภท low-value-added (เช่นสิ่ งทอ, เฟอร์ นิเจอร์ ) ผูผ้ ลิตจะมีการกักตุนวัตถุดิบ 2-3 เดือน ส่ วนผูผ้ ลิต
สิ นค้า medium-value-added (เช่นปี กเครื่ องบิน, เครื่ องยนต์) จะสารองวัตถุดิบไว้ประมาณ 1-2 เดือน และผูผ้ ลิตสิ นค้า
high-valued-added (เช่ นส่ วนประกอบที่ใช้ในมือถือ, กล้องดิ จิตอล) เก็บวัตถุดิบในระยะสั้นเพียง 2-4 สัปดาห์เท่านั้น
เนื่องจากค่าใช้จ่ายการทาไฟแนนซ์ของวัตถุดิบที่มีราคาสู ง ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า อย่างน้อยที่สุด ผูผ้ ลิตสิ นค้า
medium-value-added และ high-valued-added จะประสบปั ญ หาหนัก ในการหาวัต ถุ ดิ บ มาทดแทนและอาจต้อ งหยุ ด
สายการผลิตซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่อการเจริ ญเติบโตของ GDP ในขณะนี้โรงงานในจีนเริ่ มกลับมาดาเนินงานแล้วซึ่ ง
ทาให้คาดการณ์วา่ ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานจะเบาบางลง

ผลพลอยได้ ของเวียดนามในระยะยาวจาก COVID-19
และสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริ กาจะกลายเป็ นปั จจัยกระตุน้ ที่สาคัญให้มีการย้ายฐาน
การผลิตจากจี นมาเวียดนาม Moody’s รายงานเมื่อกลางเดื อนกุมภาพันธ์ 2020 ว่าการย้ายฐานการผลิตจากจี นมา
เวียดนามจะทาให้ GDP ของเวียดนามกระเตื้องขึ้นอีก 2%
COVID-19

GSO ได้แถลงว่าเวียดนามมีความได้เปรี ยบอย่างมากในการดึงเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าประเทศ รวมถึงแผนการย้าย

ฐานการผลิตจากประเทศจีนเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนและเพื่อได้รับประโยชน์จาก
ที่เวียดนามเข้าร่ วมข้อตกลงเสรี ทางการค้า (FTAs) กับประเทศต่างๆทัว่ โลกเช่น CPTPP และ EU-Vietnam FTA โดย GSO
ได้ให้การคาดการณ์สถานการณ์เป็ น 2 กรณี สาหรับปี 2020 โดยคาดการณ์ต่าลงทั้งสองกรณี จากเดิมที่ยงั ไม่มีการ
แพร่ กระจายของ COVID-19:
- หาก COVID-19 สามารถควบคุ มได้ภ ายในไตรมาสแรก คาดว่าเวี ยดนามจะสามารถดึ ง เงิ น ลงทุ นจาก
ต่างประเทศได้ประมาณ 38.6พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
- ถ้าหากโรคระบาดถูกควบคุมได้ในไตรมาสที่สองของ 2020 ประเทศเวียดนามจะสามารถดึงเงินลงทุนจาก
ต่างชาติได้เพียง 38.2 พันล้านเหรี ยญสหรัฐเท่านั้น
นอกเหนือจากนั้นคาดว่าผลกระทบจาก COVID-19 น่าจะเบาบางลงจากการที่ธนาคารกลางของประเทศมหาอานาจทัว่
โลกอัดฉี ดเงินเพื่อสร้างสภาพคล่อง ดังที่เคยเห็นในปี 2017 ตามที่ ECB ได้อดั ฉี ดเม็ดเงิน 1 ล้านล้านเหรี ยญดอลล่าร์
สหรัฐในรู ปของ Quantitative Easing หรื อ QE ก่อนหน้าการเลือกตั้งในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส ทั้งยังไม่รวมส่ วนที่
เหลื ออี กประมาณ 1 ล้านล้านดอลล่าร์ สหรั ฐจากรั ฐบาลกลางของประเทศมหาอานาจอื่ น กิ จกรรมเหล่านี้ ช่วย
ขับเคลื่อนตลาดหุ น้ เวียดนามและส่ งผลให้ VN Index เพิ่มสู งขึ้นถึง 50% เนื่องจากครึ่ งหนึ่ งของเม็ดเงินเพื่อการฟื้ นฟู
สภาพคล่องของประเทศมหาอานาจนั้นได้ไหลเข้ามาสู่ Emerging Markets (ตลาดเกิดใหม่) และ Frontier Markets (ตลาด
ชายขอบ)

เศรษฐกิจของเวียดนามยังคงโตได้ ต่อเนื่องแม้ มีการหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจาก COVID-19
ตามที่ตลาดคาดการณ์ เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 7.02% YoY ในปี 2019 ก่อนที่จะมีการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ใน
ต้นปี 2020 นักเศรษฐศาสตร์ได้ประมาณการเจริ ญเติบโตของ GDP ปี นี้ที่ 6.5% – 7%
ในขณะนี้รัฐบาลเวียดนามอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการวางแผนแม่บททางเศรษฐกิจของเวียดนามในอีก 5 ปี ข้างหน้า
(2021 – 2026) รัฐบาลได้ต้ งั เป้ าหมายว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโต 7% ในอีก 5 ปี ข้างหน้า และภาคอุตสาหกรรมที่จะ
โดดเด่นและช่วยพัฒนาการเจริ ญเติบโตของประเทศคงหนีไม่พน้ ภาคการบริ การ รัฐบาลตั้งเป้ าให้ภาคการบริ การโต
7% – 7.5% YoY ซึ่ งจะส่ งผลให้ภาคการบริ การมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 41.5% - 42.0% ในปี 2020 มาเป็ น 43% - 44% ในปี
2025 เมื่อมาแบ่งย่อยกลุ่มต่างๆในภาคบริ การแล้ว:









เป้ ารายได้ของภาคการธนาคารไม่สูงนัก หากแต่เน้นในเรื่ องการป้ องกันความเสี่ ยง, compliance และการ
ปรับปรุ งมาตรฐานการบริ หารและดาเนิ นงานของธนาคารพานิ ชย์เวียดนาม ภายใน 2025 ธนาคารพานิ ชย์
เวียดนามต้องยกระดับมาตรฐานของธนาคารเป็ น Basel II
ในภาคค้าปลีกรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มสัดส่ วนของ modern trade จาก 30% ในปี 2020 เป็ น 38% ในปี 2025 ตามการ
เจริ ญเติบโตของยอดขายธุรกิจค้าปลีกที่ 9% ต่อปี
ภายใน 2025 ภาคโลจิสติกและการขนส่ ง จะสร้างรายได้ประมาณ 8% – 10% ของ GDP ของประเทศด้วยอัตรา
การเจริ ญเติบโตที่ 15% - 20% ต่อปี
สาหรับภาคการท่องเที่ยว ภายในปี 2025 รัฐบาลตั้งเป้ าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 32 ล้านคนและท
ริ ปการท่องเที่ยวภายในประเทศ 130 ล้านเที่ยว ภาคการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้กว่า 10% ของ GDP ภายในปี
2025 หรื อคิดเป็ นรายได้ 45พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา และสร้างงานใหม่ 6 ล้านตาแหน่ง
ภาค Healthcare รัฐบาลตั้งเป้ าให้อตั ราการมีประกันสุ ขภาพของประชาชนสู งถึง 95% ของจานวนประชากร
ทั้งหมด และค่าใช้จ่ายของประชาชนในด้านสุ ขภาพจะคิดเป็ นสัดส่ วน 4% ของ GDP

อัพเดตตลาดหุ้นเวียดนามปี 2020
หลังจากปี ใหม่ ปี 2020 ทาท่าจะเป็ นปี ที่เศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตอย่างรวดเร็ วอีกหนึ่งปี ตามหลังปี 2019 ที่ GDP โต
ขึ้นถึง 7.02% ซึ่งจะส่ งผลให้ผลประกอบการบริ ษทั จดทะเบียนมีแนวโน้มที่จะทากาไรและเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี
เมื่อเกิดข่าวโคโรน่ าไวรัสระบาดในประเทศจีน มีการปิ ดเมืองอู่ฮนั่ และรัฐบาลจีนยกเลิกทัวร์ จีนเดินทางออกนอก
ประเทศ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเริ่ มเกิ ดความวิตกกังวลถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
ส่ งผลให้ดชั นี VN Index ร่ วงตกลง 10% หรื อ 90 จุดภายในเวลาไม่กี่วนั เมื่อทัว่ โลกรับรู ้ว่ารัฐบาลจีนไม่อาจควบคุม
COVID-19 ได้และมีผป
ู ้ ่ วยจาก COVID-19 เพิ่มมากขึ้นจากประเทศต่างๆในยุโรปและตะวันออกกลาง นอกเหนือจากนั้น
เชื้อไวรัสนี้อาจแพร่ กระจายไปทัว่ โลก (Pandemic) ซึ่ งจะสร้างความเสี ยหายให้เศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาล ส่ งผลให้
VN Index ตกต่อเนื่ องอีก 20 จุดหรื อ 1.78% จากต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยที่ตลาดเริ่ มคลายคามกังวลลงใน 2-3 วันที่ผา่ น
มาทาให้ VN Index เริ่ มกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง (ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตลาดหุ ้นไทยตก 6% และต่อมา 10%
ตามลาดับ)

ผลประกอบการ SSI-SCA เทียบกับ VN Index (ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020)
ในด้านผลประกอบการของกองทุน SSI-SCA จากต้นปี 2020 จนถึงปั จจุบนั ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตาม
ภาวะตลาด โดยผลตอบแทนจากต้นปี ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 ติดลบที่ -3.02% เทียบกับ VN Index ที่ -6.51%
Compared to previous week

MTD

Return
YTD

Since Inception

SSI-SCA

-2.84%

-0.14%

-3.02%

75.62%

VN-Index

-4.23%

-4.08%

-6.51%

48.51%

ส่ วนผลประกอบการของหุน้ ที่มีสดั ส่ วนใหญ่ที่สุด 3 ตัวแรกของกองทุน SSI-SCA ได้แก่
1. MWG (14.19% ของกองทุน)
2. FPT (9.73% ของกองทุน)
3. HPG (9.37% ของกองทุน)

Mobile World Investment Group (MWG)
รายได้และกาไรปี 2019 ของMWG โต 18% และ 33% ตามลาดับ เป็นไปตามที่บริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าไว้โดยมีปัจจัย
ขับเคลื่อนรายได้และกาไรคือ
- การเร่ งเปิ ดสาขาในปี 2019 MWG เปิ ดสาขาทั้งหมด 852 สาขาทาให้ยอดรวมสาขาทัง่ ประเทศเป็ น 3,039
สาขา
- Gross margin เพิ่มสู งสุ ดเป็นประวัติการณ์ที่ 21% จากการเพิ่มการขายสิ นค้าที่มีมาร์ จิ้นสู งได้มากขึ้นเช่น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องครัว และสิ นค้า FMCG อื่น ๆ
ผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริ ษทั นาเข้าสิ นค้าจากช่องทางที่เป็ นทางการในขณะที่
รัฐบาลคุมเข้มการค้าแถบพรมแดนกับประเทศจีนเท่านั้น นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีสินค้าเพียงพอในคลังสิ นค้าเนื่องจาก
เป็ นช่วงหลังจากวันตรุ ษเวียด (Tet holiday) ร้านค้าของ MWG ยังเป็นร้านค้านอกห้างไม่พลุกพล่านเหมือนใน
ห้างสรรพสิ นค้าและตลาดสด บริ ษทั ยังน่าจะได้รับอานิสงค์จากธุ รกิจร้าน minimarket Bach Hoa Xanh (BHX)
(ปัจจุบนั มี 1,081 สาขาในภาคใต้ของเวียดนาม) เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมักกักตุนอาหารสดและสิ นค้าจาเป็ นในช่วงไวรัส
ระบาด

FPT Corp (FPT)
ปี 2019 เป็ นปี ที่ดีอีกปี ของ FPT รายได้เพิ่มขึ้น 19.4% กาไรเพิ่มขึ้น 21.0% yoy ส่ วน gross profit margin เพิ่มขึ้น
1.1% เป็ น 38.6% จากการลดสัดส่ วนผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นต่าเช่นรายได้จากสิ นค้าประเภทฮาร์ ดแวร์ และเพิ่มสัดส่ วน
ผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นสู งเช่นรายได้จากกลุ่มโทรคมนาคม
ในปี 2020 คาดว่ารายได้จากกลุ่ม technology จะเพิ่ม 20.4% จากการเพิ่มขึ้นทางความต้องการในด้าน digital
transformation ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ส่ วนรายได้จากกลุ่มโทรคมนาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
9.3% และกลุ่มการศึกษาจะเพิ่มอีก 15.7% เนื่องจากความสนใจในภาค information technology เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์
ที่เพิ่มขึ้นของตลาดแรงงานในกลุ่ม IT

Hoa Phat Group (HPG)
ผลประกอบการปี 2019 แสดงรายได้ของ HPG เพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ที่ 14% ส่ วนกาไรลดลง 12% แต่เป็ นไป
ตามที่บริ ษทั ให้ประมาณการไว้โดยบริ ษทั มีกาไรที่เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับประมาณการของบริ ษทั ที่แถลงตอนต้น
ปี 2019
ในปี 2019 HPG ครองส่ วนแบ่งตลาดมากขึ้น 2% จาก 24% มาเป็ น 26% โดยปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัด
จาหน่ายเหล็กและเหล็กเส้นที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม Gross Profit ของบริ ษทั ลดลง2% จาก 17.8% ใน 4Q2018 มา
เป็ น 15.8% ใน 4Q2019 เนื่องจากราคาเหล็กลดลงและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสู งขึ้น ในขณะเดียวกันรายได้จากการเปิ ด
ใช้เตาหลอมเหล็กที่ Dung Quat Steel Complex ยังเพิ่งเข้ามาเพียงเดือนเดียว (ธันวาคม)
ส่ วนในปี 2020 แม้จะมีการชะลอตัวของรายได้ไนไตรมาสแรกจาก COVID-19 แต่ตลาดเชื่อว่า HPG จะกลับตัวและ
ทากาไรสู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์จากที่ Dung Quat Steel Complex ได้เปิ ดใช้เตาหลอมเหล็ก 1 & 2 ตั้งแต่ปลายปี ที่
แล้วซึ่ งเท่าที่ผ่านมาทางานได้ดีและมีอตั ราการใช้งานที่สูง ทั้งนี้ จะช่ วยเพิ่มทั้งรายได้และกาไรให้แก่บริ ษทั โดย
ตลาดคาดว่ารายได้และกาไรในปี 2020 จะเติบโตเพิ่ม 15.9% และ 23.8% ตามลาดับ นอกจากนั้นอุปทาน Iron Ore
จาก Brazil เริ่ มกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ และปั ญหาเรื่ องการแข่งขันทางด้านราคาจากสิ นค้านาเข้าจากเมืองจีนจะไม่เป็ น
อุปสรรคเนื่ องจากรัฐบาลจะยืดต่อระยะเวลาการเรี ยกใช้ภาษีเพื่อปกป้ องธุ รกิจภายในประเทศและคาดหมายว่าจะ
ประกาศใช้ในเดือนมีนาคมนี้

