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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ต้องติดตาม
สถานการณ์การเมืองใกล้ชิดขึ้น ส่วนการเข้ามาทำการซื้อขายของ SCGP
ในวันพรุ่งนี้น่าจะกดดัน SET Index เล็กน้อย พอร์ตการลงทุนยังคงให้ถือ
เงินสด 35% ส่วนเงินที่ได้จากการขาย MCS ให้เข้าลงทุนใน HMPRO หุ้น
Top Pick วันนี้เลือก HMPRO , STA และ JMART

ปัจจัยแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ต้องติดตามการเมืองใกล้ชิด
ปั จจัยแวดล้อมทางพืนฐานเช้านีไม่ได้มีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ โดยการเมือง
ยังเป็ นแรงกดดันหลักแม้มีกาํ หนดการเปิ ดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญในช่วง - ต.ค.
แต่ประเมินว่าจะยังไม่เห็นความคืบหน้าเรืองการแก้รฐั ธรรมนูญ ส่วนอีกเรืองทีอยู่ในความ
สนใจมากขึนเป็ นเรืองของมาตรการพักชําระหนีของสถาบันการเงินทีจะหมดลงในวันที
ต.ค. (พรุง่ นี) ทําให้เกิดความกังวลเรืองคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ซึงในส่วน
นี ฝ่ ายวิ จั ย เชื อว่ า น่ า จะเห็ น ระดับ NPL เพิ มขึ นในช่ ว ง 4Q63 ต่ อ เนื องถึ ง H64 ส่ ว น
เหตุการณ์ใหม่เป็ นการเข้ามาทําการซือขายของ SCGP ในวันพรุง่ นี(ราคา IPO ที บาท)
และ ฝ่ ายวิจยั ทํา Fair Value ปี
ไว้ที บาท ทังนีการเข้ามาของ SCGP น่าจะอยู่ใน
เกณฑ์ทีจะเข้าคํานวณ SET50 Index แบบ Fast Track ซึงน่าจะทําให้เห็นการปรับนําหนัก
การลงทุนของนักลงทุนสถาบัน โดยระยะสันยังอาจทําให้เห็นการปรับฐานของ SET50 ลง
มาได้อีกเล็กน้อย ภาพรวมวันนีประเมินว่า SET Index น่าจะผันผวนอยู่บริเวณ
–
จุด พอร์ตจําลองยังคงนําหนักเงินสดไว้ที % โดยวานนีมีการ Cut loss หุน้ MCS
ให้นาํ เงินเข้าลงทุนใน HMPRO ส่วน Top Pick เลือก HMPRO, STA และ JMART
ตารางคาดการณ์ SET50-100 รอบ 1H64 ของฝ่ายวิจัยฯ ASPS
Stock

Market 1H64F

Prob.

Rank Market Cap.
(20 Oct 63)
(Baht)

SCGP

SET50-100 (Fast Track)

100%

1.4-1.5 แสนล ้านบาท

BAM

SET50

100%

63,994,437,540

DELTA

SET50

80%

226,399,762,941

STA

SET50

75%

50,303,999,935

COM7

SET50

70%
ตําสุด SET50

48,000,000,000
31,458,146,769

DCC

SET100

90%

19,185,524,736

JMART

SET100

70%

14,005,790,553

ตําสุด SET100

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั Asia Plus Securities

6,092,430,308

1,210.67
1.92
59,285

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-551.00
155.56
-1,791.56
2,187.01

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
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ต่ า งประเทศให้ น ้ ำ หนั ก COVID-19, Beige Book และ Debate
ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐ
ปั จจัยในต่างประเทศ เชือว่าตลาดให้นาหนั
ํ กในประเด็นต่อไปนี
 การระบาดของ COVID-19 ทัวโลกยัง เผชิญการระบาดอย่างต่อ เนือง โดย
จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ทวโลกเพิ
ั
มขึนอีก 381,055 คน ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือ
สะสมเพิมขึนไปถึง 41 ล้านราย โดยผูต้ ิดเชือรายใหม่ยงั คงมาจาก สหรัฐ, อินเดีย
และยุโ รป (อังกฤษ, ฝรังเศส, สเปน) เป็ น ต้น ส่ว นทางด้า นไทย ผู้ว่า ราชการ
จ. กาญจนบุรี มีคาํ สังปิ ดชายแดน อ.สังขละบุรี 14 วัน หลังในเมืองพญาตองซู
ประเทศเมียนมาร์ ซึงมีชายแดนติดกับ อ.สังขละบุรี พบผูต้ ิดเชือ COVID-19
 รายงานภาวะเศรษฐกิจ ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Beige Book) ในวันนี
โดยให้นาหนั
ํ กภาวะเศรษฐกิจสหรัฐว่าจะมีการฟื นตัวอย่างไร ภายหลังผ่านช่วง
ํ กต่อการดําเนินนโยบายการเงินของ
Lockdown มาในงวด 2Q63 ซึงจะมีนาหนั
Fed ในอนาคตต่อไป
 การโต้วาที (Debate) ระหว่างประธานาธิบ ดี Trump กับ นาย Jeo Biden ใน
วั น ที 23 ต.ค.
ซึงจะเป็ น การ Debate ครังสุด ท้า ยระหว่ า งผู้ส มัค รชิ ง
ประธานาธิ บ ดีทัง 2 โดยให้น าหนั
ํ กนโยบายทีทัง 2 ท่ า นจะผลักดันหากได้รบั
เลือกตังเป็ นประธานาธิบดีสหรัฐ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ, การค้า, ภาษี และ
นโยบายต่างประเทศ
ปั จจัยต่างๆข้างต้น โดยเฉพาะความกังวลของ COVID-19 เชือว่าจะเป็ นปั จจัยสําคัญที
กดดันตลาดหุน้ โลก และตลาดหุน้ ไทยต่อไป

ผู้ว่า ธปท. โอกาสลงดอกเบี้ยฯ ลงจำกัด หนุนดัชนีเป้าหมายปี 64 ที่
1,450
วานนีจากการให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐพุฒิ สุทธิ วาทนฤพุฒิ ผูว้ ่าการธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) พบว่าผูว้ ่า ธปท. ให้นาหนั
ํ กการดําเนินนโยบายการเงินผ่านการลด
อัตราดอกเบียนโยบายน้อยลง เนืองจาก มองว่าอัตราดอกเบียของไทยทีปั จจุบนั อยู่ทีระดับ
0.5% นันเป็ นระดับทีตําสุดในภูมิภาค และตําสุดในประวัติศาสตร์แล้ว ส่งผลให้ช่องว่าง
หรื อ ความสามารถในการปรับ ลดอั ต ราดอกเบี ยลงอี ก มี จ ํา กั ด ดัง นันการขับ เคลื อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป จึงต้องให้นาหนั
ํ กกับมาตรการด้านการคลังแทน
จากมุมมองล่าสุดของผูว้ ่า ธปท. ข้างต้น ASPS จึง คาดว่าโอกาสที ธปท. จะลดอัต รา
ดอกเบียนโยบายอีก ภายหลังจากนีจะมีน ้อ ยลง หนุน ให้อ ัต ราดอกเบียนโยบายของ
ไทยมีแ นวโน้ม ทรงตัว ตําที 0.5% ต่อ ไป ซึง ASPS ประเมินว่าอัตราดอกเบียของไทยจะ
มีแนวโน้มทรงตัวอย่างน้อย 2 ปี สอดคล้องกับช่วงวิกฤติตม้ ยํากุง้ ที ธปท. คงอัตราดอกเบีย
ตําต่อเนืองกันนาน ไตรมาส (2 ปี )
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GDP Growth และอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยสมัยต้มยำกุ้ง

ทีมา: Bloomberg

ดัง นันประเมิ น เป้าหมายของดัช นี ปี
ด้ว ยวิ ธี Market Earning Yield Gap ทีระดับ
. % โดยอิงอัตราดอกเบียนโยบายที . % ซึงถือเป็ นเป้าหมายทีอนุรกั ษ์นิยม เพราะสูง
กว่าค่าเฉลียในอดีต 4. % จะได้ P/E ทีระดับเหมาะสมในการซือขาย เท่า เมือนํามา
คูณกับ EPS 64F ที . บาท/หุน้ จะได้เป้าหมาย SET Index ณ สินปี
ที ,450
จุด ซึงเมือเทียบกับดัชนีในปั จจุบนั ทีระดับ , . จุด ถือว่ามี Upside เกือบ % ถือ
เป็ นโอกาสสะสมระยะกลาง-ยาวของนักลงทุน
Target SET Index ตามประมาณการ EPS64F ที่ 72.51 บาท/หุ้น

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

และในส่วนของมาตรการทางด้านการคลัง ASPS เชือว่าในช่วง 4Q63 จะมีเม็ดเงินกระตุน้
เศรษฐกิจไหลเข้าระบบอีกราว 2 แสนล้านบาท (ดังตาราง) โดยให้นาหนั
ํ กมาตรการกระตุน้
การบริโภค เช่น การเพิมเงินในบัตรสวัสดิ การอีก 500 บาท, มาตรการคนละครึง และ
นี
มาตรการช้อปดีมีคืน ทีจะเริมต้นในวันที 23 ต.ค.
ซึงจะเป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ ค้าปลีกต่อไป เช่น CRC, CPALL, BJC, SPVI, COM7,
JMART, HMPRO, ILM เป็ นต้น
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มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจที ครม.อนุมต
ั แ
ิ ล ้ว ตังแต่ 12 ส.ค.- ปั จจุบัน

• ขยายเวลามาตรการเยี ยวยาเกษตรกร ถึ ง 15 ก.ย.63 คื อ จายเงิ นรอบเดี ยว 15,000 บาทย รวม 1.55 แสน
คน เป นเงิ น 2.25 พันล านบาท วงเงิ น 1.9 หมื่ นล านบาท

การบริโภค • ยกเวนค าผานทางมอเตอร เวย หมายเลข 7 และ 9 ชวงหยุ ดยาว 4-7 ก.ย
และลดคาใชจาย • ส งเสริ มการจางงานเด็ กจบใหม 2.6 แสนราย : 12 เดื อน ตั้ งแต ต.ค63 - ต.ค.64รั ฐจะชวยจายเงิ นสมทบ
ให กับลู กจางเพื่อชวยนายจางไม เกิ น 50%ของค าจาง
ครัวเรือน

เกษตรกร
SMEs
สายการบิน
ทองเที่ยว

การบริโภค
การจางงาน

• คนละครึ่ ง 10 ล านคน รวมวงเงิ น 3 หมื่ นล านบาท ผานแอปพลิ เคชั่น “เป าตั ง” จับจายซื้อรายย อย ไม เกิ นคน
ละ 3,000 บาท และจํากั ดวงเงิ นต อวันไม เกิ น 100-200 บาท
• เพิ่มวงเงิ น Top up ให แก ผูถือบั ตรสวัสดิ การแห งรั ฐ อีก 500 บาทเป น 700-800 บาท/คน วงเงิ น 2.1 หมื่ น
•ประกั นราคาสิ นค าเกษตร ป 63/64 (ยาง, มั นสํ าปะหลั ง)
• สิ นเชื่อ Soft loan ชวยเหลื อ SMEs ในกลุ ม รายย อย , ภาคท องเที่ ยว และ Supply chain วงเงิ น 1.14 แสน
ล านบาท
•สิ นเชื่อ Soft loan ชวยเหลื อ สายการบิ น วงเงิ น 2.4 หมื่ นล านบาท

•ขยายสิ ทธิ์โครงการเราเที่ ยวด วยกั น : เพิ่มส วนลดค าที่ พัก 40% จํานวน 10 คื น/คน, ให เงิ นคื นค าตั๋ วเครื่ องบิ น
2,000 บาท/คน, เพิ่มคู ปองอาหการสู งสุ ด 900 บาท/วัน , ให ขาราชการ พนั กงงานลางานวันธรรมดาเพิ่มได อีก
2 วัน
•วันหยุ ดยาว 2 ชวง 19-22 พ.ย.,10-13 ธ.ค.
•ชอปดี มีคืน: นํ าค าซื้อสิ นค า-บริ การมาลดหย อนภาษี ได ไม เกิ น 30,000 บาท ระยะเวลาตั้ งแต 23 ต.ค. - 31 ธ.ค.
63
•ส งเสริ มการจางาน 6 หมื่ นตํ าแหน ง วงเงิ น 1.63 หมื่ นล านบาท (1 ตํ าบล 1 มหาวิทยาลั ย)

**มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจทีเอกชนเสนอรัฐ และรอพิจารณา

อสั งหาฯ

•ลดอัตราดอกเบี้ ยบ านจาก 2.99% เหลื อ 1.50%
•สิ นเชื่อ Two-GEN ที่ สามารถผอนได 2 Generation หรื อนานสู งสุ ดถึ ง 70 ป วงเงิ น 10,000 ล านบาท

ยานยนต

•ให สวนลดคู ปองถ านํ ารถยนต เก าแลกรถยนต ใหม

ตลาดทุน

•เวนภาษี เงิ นป นผลสํ าหรั บผูลงทุ นเกิ น 1 ป

•ต ออายุ กองทุ น SSFX และลดระยะเวลาการถื อครองเหลื อ 7 ป (เดิ ม 10 ป )

ทีมา: ASPS รวบรวม

•ผลั กดั นกฎหมายกองทุ นบํ าเหน็ จบํ านาญแห งชาติ ภาคบั งคั บ
•สนั บสนุ นกองทุ นใหม ๆ และกระตุ นให มีการลงทุ นตั้ งแต เด็ ก

ศาลปกครองกลางคุม้ ครองชั่วคราว ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็น
บวกต่อ BTS+STEC มากกว่า BEM+CK
วานนี ( ต.ค
) ศาลปกครองกลางมีคาํ สังคุม้ ครองฉุกเฉิน กรณีที BTSC ยืนคําร้อง
ต่อศาลในโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี ที รฟม. มีการปรับ
หลัก เกณฑ์ป ระมูลโครงการดังกล่า ว ภายหลัง เปิ ด ขายซองข้อ เสนอไปแล้ว ว่า เป็ นการ
กระทําโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยศาลมีคาํ สังให้ รฟม. กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมในการ
ประมูล คื อ ไม่ ต ้อ งนํา คะแนนข้อ เสนอด้า นเทคนิ ค % มาพิ จ ารณาร่ว มกับ ข้อ เสนอ
ทางการเงินอีก % ซึงวันนี รฟม. จะประชุมบอร์ดเพือพิจารณายืนอุธรณ์ตอ่ ศาลปกครอง
สูงสุด และน่าจะเลือนกําหนดการยืนเอกสารประกวดราคาออกไปจากเดิมทีกําหนดยืนใน
วัน ที พ.ย. โครงการนี เป็ น การขับ เคี ยวกั น ระหว่ า งกลุ่ม ของ BEM ที มี CK เป็ น
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง กับกลุ่ม BTS ทีจับมือกับ STEC และ RATCH เป็ นพันธมิตร ซึงคําสัง
ศาลปกครองกลางทีออกมา ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้ ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทัง
บริษัทรับเหมาขนาดใหญ่และบริษัทรับเหมาช่วงงานเสาเข็มทีกําลังรอโครงการขนาดใหญ่
ภาครัฐออกมาขับเคลือนเพราะจะทําให้เกิ ดความล่าช้าออกไปอีก หลังการลงทุน จาก
ภาคเอกชนชะลอตัว ลงตามภาวะเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะ CK ที จับ มื อ กับ BEM ในการ
ประมูล ซึงถูก มองว่ า มี ค วามได้เ ปรี ย บหาก รฟม. นํา คะแนนข้อ เสนอด้า นเทคนิ ค มา
พิจารณาร่วมกับข้อเสนอทางการเงิน เนืองจาก CK มีประสบการณ์ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า
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ใต้ดินมากกว่าคู่แข่งอย่าง STEC ขณะที BEM ก็ เป็ นผูเ้ ดินรถไฟฟ้าใต้ดินในปั จจุบัน จึ ง
น่าจะทําคะแนนด้านเทคนิคได้สงู กว่าคู่แข่งอย่าง BTS แต่อาจเป็ นมุมบวกเล็กๆได้สาํ หรับ
BTS และ STEC หาก รฟม. ใช้เ กณฑ์ข ้อ เสนอด้า นการเงิ น เป็ น ตัว ตัด สิ น เพี ย งอย่ า ง
เดียว อย่างไรก็ตามไม่วา่ รฟม. จะใช้เกณฑ์ใดในการตัดสิน ทางกลุม่ BEM และ BTS ต่าง
ก็ยืนยันทีจะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเต็มที

เตรียมรับ SCGP เข้าซื้อขายพรุ่งนี้ อาจกดดัน SET เล็กน้อย
อีกหนึงปั จจัยลบระยะสัน การเตรียมตบเท้าเข้ามาของหุน้ IPO ขนาดใหญ่ อย่าง SCGP
ในวันพรุง่ นี (22 ต.ค. ) กดดันดัชนีดงั นี
1. กองทุ น น่ า จะเร่ ง เตรี ย มเงิ น สํ า หรั บ ปรั บ นํ าหนั ก พอร์ ต ใหม่ (reweight)
ในช่วงนี เพือรองรับการเข้ามาของหุน้ SCGP ประเด็นดังกล่าวน่าจะกดดันหุน้
ขนาดใหญ่และหุน้ ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันในช่วงสัน
2. กองทุ น ประเภท Passive Fund น่ า จะเตรี ย มปรั บ พอร์ ต ต่ อ หลั ง จากหุ้ น
SCGP เข้ าตลาดมาได้ วัน เนืองจาก SCGP มีโอกาสสูงทีจะเข้าคํานวณใน
ดัชนี SET50 และ SET100 แบบ Fast track (T+3) เนืองจากเข้าเกณฑ์พิเศษของ
ตลาดฯ คือ มูลค่ากิจการสูงกว่า Market Cap. อันดับแรก และยังสูงกว่า %
ของสัดส่วนหุน้ ทังหมดใน SET Index
สรุ ปคือ การเข้ ามาของหุ้นขนาดใหญ่ อย่าง SCGP ยังมีโอกาสกดดันตลาดในช่วง
สัน ส่วนรายละเอียดและความน่ าสนใจในการลงทุนหุ้น SCGP สามารถอ่านได้ ที
บทวิ เ คราะห์ Equity Talk หรื อ รั บ ฟั งได้ ใน Facebook รายการ Stock Snapshot
หัวข้ อ “SCGP หุ้น IPO บริษัทลูกของ SCC มีความน่าสนใจขนาดไหน”
ส่ วนหุ้นอืนๆ ทีมีโอกาสเข้ า SET50 และ SET100 ในรอบ H64 เบืองต้ นฝ่ ายวิจัย
ประเมินมีดังนี
ตารางคาดการณ์ SET50-100 รอบ 1H64 ของฝ่ายวิจัยฯ ASPS
Stock

Market 1H64F

Prob.

Rank Market Cap.
(20 Oct 63)
(Baht)

SCGP

SET50-100 (Fast Track)

100%

1.4-1.5 แสนล ้านบาท

BAM

SET50

100%

63,994,437,540

DELTA

SET50

80%

226,399,762,941

STA

SET50

75%

50,303,999,935

COM7

SET50

70%

48,000,000,000

ตําสุด SET50

31,458,146,769

DCC

SET100

90%

19,185,524,736

JMART

SET100

70%

14,005,790,553

ตําสุด SET100
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โดยฝ่ ายวิจัยชืนชอบ SCGP, STA, DCC และ JMART

6,092,430,308
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กลยุทธ์ถือเงินสด 35% + STA HMPRO JMART เป็น Top Pick
การเมืองไทยยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนือง ขณะทีกลไกทีรัฐบาลจะเข้ามาแก้ปัญหา หลัง
รัฐบาลประกาศจะมีการเปิ ดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพือหารือแนวทางแก้ปัญหา (26 27 ต.ค.) ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ประเมิน SET Index ในแกว่งในกรอบ
จุด
กลยุทธ์การลงทุนตามพอร์ตจําลอง ยังให้ ถือครองเงินสด % และหุ้นทีเลือกเน้ น
ไปในกลุ่ม Global Play และหุ้น High Dividend Yield ทีมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี
STA(FV @ 40.00) ได้แ รงหนุน จากราคายางขึนต่ อ เนื อง และมี โ อกาสเข้า คํา นวณใน
SET50
JMART(FV @ 18.00) ได้แรงหนุนจากมาตราการ ช้อปดีมีคืนทีจะเริมต้นในวันที ต.ค.
นี
HMPRO(FV @ 15.50) คื อ หุ้น ตัว ใหม่ ที แนะนํา ในวัน นี ซึงถื อ เป็ น ผู้น าํ ธุ ร กิ จ จํา หน่ า ย
สินค้าปรับปรุงบ้านทีมีความมันคงสูง และคาดหวังการฟื นตัวได้ งวด 3Q63 ได้ดีกว่ากลุ่มฯ
และต่อเนืองในงวด 4Q63 จะได้อานิสงส์จากทังมาตรการช้อปดีมีคืน (ลดหย่อนภาษี สงู สุด
3 หมืนบาท) ทีสอดคล้องกับสินค้า HMPRO ทีมีราคาต่อบิลสูง และภาวะนําท่วมทีน่าจะ
เป็ นอีกแรงหนุนความต้องการจับจ่ายสินค้าปรับปรุ งบ้านเก่า ซึงคิดเป็ นกว่า 80% ของ
ลูกค้า HMPRO ภาพรวมทําให้น่าจะคาดหวังการฟื นตัวดีขนเร็
ึ วเป็ นลําดับต้นของกลุ่มฯนับ
จาก 4Q63 โดยคาดกําไรปี 2563 ลดลง 13.8% และจะกลับมาเติบโต 25.8% จากฐานตํา,
การกลับ มาขยายสาขา และค่ า เช่ า ที ฟื นตัว เป็ น ปกติ ดัง นันราคาหุ้น ที ปรับ ฐานจาก
Sentiment ลบภาพรวมตลาด สวนทางธุ ร กิ จ ที ยัง มันคงสูง + แนวโน้ม กํา ไรฟื นตัว จึง
แนะนํา ซือ มูลค่าพืนฐานปี 2564 ที 15.5 บาท

SET vs Sector Return 2019
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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