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ET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
วั น นี ้ ค าดว่ า SET Index น่ า จะยั ง พั ก ฐานจากแรงกดดั น ของตลาดหุ้ น
ต่างประเทศที่กังวลเรื่อง Covid-19 ส่วนในระยะกลาง-ยาว เห็นเครื่องยนต์
ทางเศรษฐกิจไทย กลับมาทำงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เข้าสู่โหมดการฟื้นตัว
หนุนเม็ดเงินเข้าตลาดหุ้น พอร์ตจำลอง ขายทำกำไร PTTGC ให้นำเงินเข้า
ลงทุนใน CK, TISCO และ TPIPL พร้อมเลือกทั้ง 3 บริษัท เป็น Top Pick

เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ เริ่มกลับมาทำงานได้มากขึ้น ดีต่อตลาดหุ้น
สถานการการระบาดของ Covid-19 ทัวโลกกลับมาสร้างความกังวลหลังจํานวนผูต้ ิดเชือ
ใหม่เพิมขึนอย่างรวดเร็ว กดดันให้ดชั นีดาวโจนส์ ทีปรับขึนมาแรงในช่วงก่อนหน้าถูกขาย
ทํากําไรออกมา ซึง Sentiment ดังกล่าว ประกอบกับกราคานํามันทีปรับตัวลดลงน่าจะ
สร้างแรงกดดันต่อ SET Index ให้พักฐานในระยะสัน อย่างไรก็ ตามสําหรับแนวโน้มใน
ระยะกลาง-ยาว ฝ่ ายวิ จัย มี มุม มองเชิ ง บวกเพิ มขึ น โดยในมุม ของเศรษฐกิ จ เริมเห็ น
เครืองยนต์ต่างๆ กลับมาทํางานได้มากขึน เริมจากการบริโภคภาคครัวเรือนทีได้รบั แรง
หนุนจากมาตรการทีหลากหลายและกําลังเห็นผลทีชัดเจนขึนตามลําดับ และหลังจากนีไป
ก็จะเห็นการค่อยๆ กลับมาของการลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชน ภาวะดังกล่าวประกอบ
กับระดับความเสียงทีลดระดับลง ไม่วา่ จะเป็ นเรืองการเมืองในประเทศ หรือการเลือกตังใน
สหรัฐฯ น่าจะส่งผลทําให้สภาพคล่องส่วนเกินทีมีอยู่ในระบบการเงินจํานวนมากทยอยไหล
กลับ กลยุทธ์การลงทุน พอร์ตจําลองแนะนําให้ขายทํากําไร PTTGC ซึงน่าจะมีกาํ ไรไม่
น้อยกว่า % ทําให้ระดับเงินสดเพิมเป็ น % ให้เกลียเข้าลงทุนใน CK 10%, TPIPL
และ TISCO อย่างละ % เลือก CK, TPIPL และ TISCO เป็ น Top Pick
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย
และเงินลงทุนในกองทุนตลาดเงินของสหรัฐ
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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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COVID-19 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่กลับมากดดันตลาดหุ้น
หลังจากตลาดหุน้ ทัวโลกตอบรับปั จจัยบวก ประเด็นคือ .) ว่าทีประธานาธิบดีสหรัฐคน
ที เป็ น Joe Biden และ .) วัคซีนของ Pfizer มีประสิทธิภาพ % โดยวานนีตลาดหุน้
โลกกลับมาพักฐานช่วงสันอีกครัง (ปรับลงทุกตลาดทังสหรัฐ, ยุโรป,) รวมถึงราคานํามันดิบ
เริมย่อตัว หลังจากพบว่าจํานวนผูต้ ิดเชือ COVID-19 ใหม่ (New Case) ทําระดับสูงเป็ น
ประวัติการณ์ (All Time High) เช่น สหรัฐ, ฝรังเศส, อิตาลี, สเปน เป็ นต้น (ดังรูป) รวมถึง
เมื อวานนี นายแพทย์ไ มเคิ ล ทีปรึก ษาด้า นการควบคุม โรคของนาย Joe Biden เสนอ
Lockdown เศรษฐกิ จ - สัป ดาห์ (ปั จ จุบัน ยัง ไม่ เ กิ ด ขึน เพราะนาย Trump ยัง เป็ น
ประธานาธิบดีสหรัฐ)
จำนวนผู้เชื้อ COVID-19 รายใหม่ในยุโรป และสหรัฐ

ทีมา: Bloomberg

อย่างไรก็ตามภาพในระยะกลาง-ยาว ASPS เชือว่าตลาดหุน้ โลก และตลาดหุน้ ไทย ยัง
น่าจะมีแรงส่งจากสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกิน (Liquidity Driven) ทีมีอยู่สงู สะท้อน
ผ่ า น ปริม าณเงิ นลงทุนในกองทุนตลาดเงินของสหรัฐ (US Money Market Fund) และ
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ทีอยู่ในระดับสูงเนืองจากกลงทุนไม่กล้า
รับความเสียง แต่ล่าสุดเริมมีแนวโน้มลดลง โดยเงินลงทุนในกองทุนตลาดเงินของสหรัฐ
ลดลงจากจุดสูงสุดที . ล้านล้านเหรียญ ในเดือน พ.ค. 2563 ลงมาเหลือ 4.9 ล้านล้าน
เหรียญ ในเดือน ก.ย. 2563, ปริมาณเงินฝากของไทยลดลงจากจุดสูงสุดที . ล้าน
ล้านบาท ในเดือน ก.ค. 2563 ลงมาเหลือ . ล้านล้านเหรียญ ในเดือน ก.ย. 2563 ส่วน
หนึงเชือว่าน่าจะเริมไหลเข้าสินทรัพย์เสียงอย่างตลาดหุน้
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย
และเงินลงทุนในกองทุนตลาดเงินของสหรัฐ

ทีมา: ธปท., Bloomberg
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ในส่วนประเด็นต่างประเทศทีต้องติดตามในสัปดาห์หน้า (Week ahead) หลักๆคือ การ
รายงาน GDP และการประชุมธนาคารกลางต่างๆของประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงไทย
(ดังตาราง) ASPS ประเมินว่าประเทศในแถบเอเชียมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบียนโยบายตํา
ต่อ ไป เพือกระตุน้ เศรษฐกิ จ และในส่ว นไทย คาด กนง. จะคงอัตราดอกเบียนโยบาย
0.5%.ในรอบนี เช่นเดิม
ปัจจัยต่างประทศที่ให้น้ำหนักในสัปดาห์หน้า(Week ahead)

ทีมา: Bloomberg, ASPS

เครื่องยนต์เศรษฐกิจในประเทศ เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้ง
เศรษฐกิจไทยปี
หลังการประกาศ GDP งวด Q ออกมาหดตัว . %yoy (ตําสุด
ในรอบ ปี ) ASPS เห็นสัญญาณการฟื นตัวชัดเจนของดัชนีชีนาเศรษฐกิ
ํ
จทุกภาคตังแต่
กลางปี เ ป็ น ต้น มาแม้จ ะยั ง ไม่ ก ลับ มาในระดับ ปกติ ก่ อ น COvid-19 โดยประเมิ น
เศรษฐกิ จ งวด Q63 จะขยายตัว QoQ ไปจนถึ ง ไตรมาสสุด ท้า ยของปี ในส่ ว นของ
%yoy คาดยังหดตัว แต่ในอัตราทีลดลง คือ คาด GDP งวด Q63 หดตัว . %yoy(เทียบ
กับ Bloomberg Consensus คาดเฉลี ย - . %yoy) ให้น าหนั
ํ ก วัน จัน ทร์ห น้า พ.ย.
สภาพัฒ น์ฯ จะประกาศ GDP 3Q เวลา โมงเช้า ในส่ ว นงวด Q63 คาดหดตัว
7.9%yoy โดยรวม ASPS ยังคงมุมมองเศรษฐกิจไทยทังปี คือ Downside GDP ปี
จํากัด และคาดจะเห็นการทยอยปรับขึน (ปั จจุบนั ASPS คาด - . %yoy VS. Consensus
คาด - . %)
Real GDP และการเติบโต %yoy ของเศรษฐกิจไทย

ทีมา: สภาพัฒน์ฯ, ASPS

Research Division
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ในส่ ว นของปี
ASPS ประเมิ น เศรษฐกิ จ ไทยจะกลับ มาขยายตัว . %yoy โดย
ประเมินยังมีแรงส่งต่อเนืองจากเครืองยนต์ขับเคลือนเศรษฐกิจในประเทศ เริมกลับมา
ทํางาน อาทิ
 การบริโภคครัวเรือน(C) : คาดจะยังมาตรการกระตุน้ การบริโภคทีจะออกมา
อย่างต่อเนืองในปี
ล่าสุด รัฐบาลจะขยายมาตรการโครงการคนละครึง ไป
จนถึงปลายเดือน ม.ค.
, เล็งศึกษาการลดภาษี นิติคคุลลง %(ยังไม่มี
ความชัดเจน) ฯลฯ อีกฝั งนึงรายได้เกษตรกรยังมีปัจจจัยหนุนจาก ราคาสินค้า
เกษตรทียังมี แนวโน้มทรงตัวสูง อาทิ ราคาหมู (โรค ASF ทียังระบาด), ราคา
ยางพารา (ตามเศรษฐกิ จ จี น ทีขยายตัว) ฯลฯ ถื อ ว่า ดี ต่อ หุ้น ในกลุ่มค้าปลีก
CPALL
 การใช้จ่ายภาครัฐ(G) : คาดจะมาจากงบประมาณประจําปี
วงเงิน .
ล้านล้านบาท จะเร่งทยอยอออกมา รวมถึงเม็ดเงินจาก พรก.กูเ้ งิน ล้านล้าน
บาท ทียังมีเงินคงเหลือราว 5.11 แสนล้านบาท
 การลงทุน ภาครัฐ (I) : ในช่ ว งเวลาที เหลื อ ของปี 2563 จนถึ ง ปี 2564 ASPS
คาดหวังว่าจะเริมเห็นการลงทุนภาครัฐมากยิงขึน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ส้มตะวันตก (ศูนย์วฒ
ั นธรรม-บางขุนนนท์) วงเงิน 1.27 แสนล้านบาท ซึงจะมี
กําหนดเปิ ดซองประมูลในวันที 23 พ.ย. 2563 ก่อนทีจะมีการลงนามเซ็นสัญญา
และเริมก่อสร้างในช่วง 1H64 ต่อไปขณะทีอืนๆเช่น รถไฟทางคู่เฟส 2, รถไฟฟ้า
สายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ), รถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย (บางซือรังสิต และบางซือ-ตลิงชัน) น่าจะเห็นการเปิ ดประมูลในปี 2564 ถือว่าดีต่อหุน้ ใน
กลุม่ รับเหมาก่อสร้าง CK, STEC กลุม่ วัสดุก่อสร้าง SCC
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ

ทีมา: CK
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ในส่วนของเครืองยนต์ขบั เคลือนภาคต่างประเทศทังภาคส่งออก และการท่องเทียว ASPS
ประเมินจะเห็นการฟื นตัวเช่นกัน โดยคาดหวังจากวัคซีน Covid-19 คาดจะเห็นความ
ชัดเจนมากขึน และเชือว่าหลายบริษัทผูพ้ ฒ
ั นาวัคซีนจะเริมเร่งพัฒนาออกมาตลอดช่วง ปี
2564

ปัจจัยลบถูกหักล้าง มาตรการกระตุ้นมาถูกเวลา ดีต่อ Fund Flow
ตลาดหุน้ ไทยมี สัญญาณบวกทีดีขึน จากเคยถูกกดดันจากปั จจัยหลักๆ ถึง ด้าน แต่
ปั จจุบนั ถูกหักล้างได้เกือบทังสิน ดังนี
1. ประเด็น COVID-19 ถูกหักล้างด้วยพัฒนาการวัคซีนทีใกล้ถึงถึงเส้นชัยขึนเรือยๆ
2. การเมืองในประเทศ ดูมีท่าทีทีผ่อนคลายขึน การชุมนุมมีความถีลดน้อยลง
3. การเมืองสหรัฐ นายโจ ไบเดน มีโอกาสได้เป็ นประธานาธิบดีคนใหม่สงู ถือว่าดี
ต่อหุน้ เอเชียและไทย
4. แรงปรับพอร์ตของกองทุน เพือเตรียมซือหุน้ SCGP เสร็จสินไปแล้ว หุน้ ขนาด
ใหญ่และหุน้ กลุม่ ปิ โตรฯกลับมาฟื นตัว
5. ตลาดฯ กลับมาใช้เกณฑ์ Short Sales ตามปกติ แต่สดั ส่วนปริมาณการ Short
Sale ในเดือน พ.ย. ลดลงเรือยๆ จากปลายเดือน ต.ค. %Short Sale อยู่ที
6.21% ต่ อ วัน ลดลงจนปั จ จุ บัน เหลื อ เพี ย ง . % ต่ อ วัน (ตํากว่ า ค่ า เฉลี ย
หลังจากตลาดปรับเกณฑ์ .18% ต่อวัน)
เปรียบเทียบสัดส่วนการ Short Sales ต่อ Volume Trade รายวัน

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ขณะที มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ จากงบประมาณปี
เริมทยอยกระตุ้น เรื อยๆ
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ หลังจากทีเน้นภาคการบริโภคมานาน ทําให้
เครืองยนต์กระตุน้ เศรษฐกิจ ถูกจุดติดและเริมขับเคลือนในทุกช่องทางอีกครัง
สรุ ปคือ ปั จจัยลบตลาดหุ้นทีถูกหักล้ าง มาตรการกระตุ้นมาถูกเวลา ถือเป็ นแรง
หนุนให้ Fund Flow มีโอกาสกลับมาให้ นําหนักกับตลาดหุ้นไทยมากขึน
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ปลดล็อคเงินปันผลกลุ่มแบงค์ ชอบ BBL TISCO
วานนี ธปท. ประเมิ นผล stress test พบว่า ทุกธนาคารมี เงิ นกองทุนแข็ งแกร่งเพียงพอ
ในช่วงปี 2563- 2565 รองรับแนวโน้มเศรษฐกิจใน 3 ปี ขา้ งหน้า จึงอนุมตั ิให้ ธ.พ. จ่ายเงิน
ปั นผล แต่เนืองจากสถานการณ์ยงั มีความเสียงอยู่ ธปท. จึงให้จ่ายได้ไม่เกินอัตราการจ่าย
ในปี 2562 และต้องไม่เกิน 50% ของกําไรสุทธิปี 2563
ภาพรวมฝ่ ายวิจัยมองคลายความกังวลต่อกลุ่มธนาคารและสร้างความเชือมันให้กับนัก
ลงทุนอีกครัง ถึงระดับความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนเทียบสินทรัพย์เสียง (CAR)
โดย ณ สิ นงวด 3Q63 CAR เฉลี ยกลุ่ม ฯ อยู่ที 18.6% (ขันตํา 11% - 12%) และทํา ให้
ความน่าสนใจด้านเงินปั นผลของกลุ่มกลับมาอีกครัง แม้ดเู หมือนเป็ นลบเล็กน้อยกับ ธ.พ.
ทีมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเกิน 50% ของกําไรสุทธิ อย่าง KKP (ปี 2562 จ่าย 60% ของ
กําไรสุทธิ) และ TISCO (ปี 2562 จ่ายเงินปั นผลในอัตรา 85%) อย่างไรก็ดี Div yield ของ
ธ.พ. ขนาดเล็กทีระดับประมาณ 5% ยังอยู่ในระดับทีสูงกว่า ธ.พ. ขนาดใหญ่ ได้แก่ BAY
(ปี 2562 จ่าย 19% ของกําไรสุทธิ), BBL (ปี 2562 จ่าย 37%), KTB ปี 2562 จ่าย 36%),
SCB (ปี 2562 จ่าย 47% : ไม่รวมเงินปั นผลพิเศษ 0.75 บาทต่อหุน้ ), KBANK (ปี 2562
จ่าย 30.9%) และ TMB (ปี 2562 จ่ายราว 27%) มีอตั ราการจ่ายในปี 2562 ตํากว่าเกณฑ์
ขันตํา 50% ของ ธปท. จึงไม่ได้รบั ผลกระทบจากข้อจํากัดดังกล่าว แต่การดําเนินงานกลุ่ม
ฯ ในปี 2563 ทีอ่อนตัวจากปี 2562 ค่อนข้างมาก ทําให้เงินปั นผลสําหรับ ธ.พ. ขนาดใหญ่
– กลาง ไม่ ไ ด้เ ป็ น จุ ด เด่ น มากนั ก (Div yield ราว 2% - 4%) รายละเอี ย ดตามตาราง
ด้านล่าง ทังนี การจ่ายเงินปั นผลยังขึนอยู่กบั นโยบายเงินปั นผลของแต่ละธนาคาร รวมถึง
การจัดสรรกําไรงวด 1H63 เป็ นเงินกองทุน ในช่วงทีผ่านมา (กําไรทีจัดสรรไปในเงินกองทุน
ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้)
ฝ่ ายวิ จัย เตรี ย มปรับ นําหนัก ลงทุน กลุ่ม ฯ เพิ มจาก น้อ ยกว่ า ตลาด เป็ น เท่ า กับ ตลาด
เนืองจากมีมมุ มองเชิงบวกมากขึน ทังการที ธปท. อนุมตั ิให้จ่ายเงินเงินปั นผล ตัวขับเคลือน
การลงทุ น ภาครัฐ ที กํา ลัง ทยอยเกิ ด ขึ นในปี 2564 รวมทังลุ้น การฟื นตัว ของภาคการ
ท่องเทียวซึงคิดเป็ นสัดส่วน 20% ของ GDP ตังแต่ 2H64 อานิสงค์จากความคืบหน้าของ
วัคซีน สําหรับกลุ่มฯ เลือก BBL(FV@B127) จากคุณภาพสินทรัพย์ค่อนข้างปลอดภัยใน
กลุ่ม ธ.พ. ขนาดใหญ่ คาด Div yield ปี 2563 ราว 2.2% (สมมติฐานการจ่ายเงินปั นผล
25% ของกําไรสุทธิ ) ตามด้วย KBANK (FV@B90) แม้ราคาเกิน FV แต่แนะนํา Trading
(ต้นทุนตําแนะ Let profit run) จากการตังสํารองในช่วง 9M63 ทีสูงพอสมควร ตามด้วย
TISCO (FV@B80) มอง Div yield ระดับ 5% ยังน่าสนใจ
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สรุปเงินปันผลหุ้นในกลุ่มธนาคาร
กําไรต่อ หุ้น (EPS)
ราคาหุ้น ณ 12 พ.ย. 63

เงิน ปั น ผลต่อ หุ้น (DPS)

2562

2563F

2562

4.45

-

0.85

อัต ราการจ่ายเงิน ปั น ผลเทียบกําไรสุท ธิ

2563F (ตามสมมติฐาน) 2563 (ตามเกณฑ์ ธปท.)

2562

Div yield

2563F (ตามสมมติฐาน) 2563F (ตามสมมติฐาน) 2563F (ตามเกณฑ์ ธปท.)

ธ.พ. ขนาดกลาง - ใหญ่
BAY

22.90

-

-

19.1%

-

-

-

BBL

113.00

18.76 10.06 7.00

2.50

3.75

37.3%

24.9%

2.2%

3.3%

KBANK

90.25

16.18 7.56

5.00

2.00

2.34

30.9%

26.4%

2.2%

2.6%

KTB

9.85

2.10

1.19

0.75

0.36

0.43

35.9%

30.0%

3.6%

4.4%

SCB

79.50

11.91 7.67

6.25

2.30

3.83

52.5%

30.0%

2.9%

4.8%

TMB

0.98

0.15

-

0.04

-

-

26.9%

N.A.

KKP

41.50

7.07

4.94

4.25

2.40

2.47

60.1%

48.6%

5.8%

5.9%

TISCO

73.00

9.08

7.40

7.75

6.50

3.70

85.3%

87.9%

8.9%

5.1%

ธ.พ. ขนาดเล็ก

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
สมมติฐาน (ตามเกณฑ์ ธปท.) TISCO / KKP / SCB (SCB รวมเงินปันผลพิเศษต่อหุน้ ที 0.75 บาท
หากไม่รวม Div payout ratio ปี 2562 อยู่ที 46%) กําหนดสมมติฐานจ่ายขันตํา 50%
TMB / BAY : Non coverage

กระแสการลงทุน จะไปที่กลุ่ม Bank, รับเหมาฯ, วัสดุฯ มากขึ้น
เครืองยนต์กระตุน้ เศรษฐกิจ เริมกลับขับเคลือนในทุกช่องทางอีกครัง โดยเฉพาะกระแส
การลงทุน ภาครัฐ ทีหายไปนาน ถื อ ว่า ดี ต่อ หุ้น กลุ่มวัส ดุก่อ สร้า งฯ (ชอบ SCC, SCCC,
TPIPL), รับเหมาฯ (ชอบ CK, STEC) รวมถึงหุน้ กลุม่ ธ.พ. (ชอบ TISCO, BBL, KBANK) มี
แรงหนุนเพิมเติมหลัง ธปท. อนุญาติให้จ่ายปั นผลได้ไม่เกิน %กําไรสุทธิ
นอกจากนี หุ้น ทัง กลุ่ม ยัง Underperform ตลาดมานาน คื อ นับ ตังแต่ตน้ ปี
–
ปั จจุบัน (เกื อบ ปี ) หุน้ กลุ่มวัสดุก่อสร้างฯ, รับเหมาฯ, ธ.พ. ปรับตัวลดลง - . %, 35.9%, -43.2% ตามลําดับ Underperform กว่า SET Index ทีลดลง 14.5% ดังภาพทาง
ด้านล่าง
ผลตอบแทน 2 ปีของหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างฯ, รับเหมาฯ, ธ.พ. เทียบ SET index

ทีมา: SET,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
ช่วงข้อมูล ม.ค. - พ.ย.
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ดังนันกลยุทธ์การลงทุนเน้นหุน้ Laggard พร้อมรับกระแสการลงทุนในกลุ่มกลุ่ม Bank,
รับเหมาฯ, วัสดุฯ โดย Toppick เลือก CK, TPIPL และ TISCO มีรายละเอียดทีน่าสนใจ
ดังนี
CK (FV @ 21.50) คาด 3Q63 กําไรสุทธิ 387 ล้านบาท เพิมขึน 89%YoY โดยรายได้มา
จากตัวบริษัทลูกเป็ นหลัก อาทิ CKP ทีได้รบั ผลบวกเต็มทีจากโรงไฟฟ้าไซยะบุรีในช่วงฤดู
ฝน, BEM ฟื นตัวชัดเจนหลังการเปิ ดเมือง และ TTW ก็มีปันผลให้ CK ล้านบาท ส่วน
ระยะถัดไปลุน้ งานก่อสร้าง โครงการใหญ่เร็วๆนี ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตก ซึง CK
มันใจว่า จะชนะการประมูล และงานก่ อสร้า งเขื อนหลวงพระบาง ซึงอยู่ร ะหว่า งเจรจา
สัญญาซือขายไฟฟ้ากับ EGAT ขณะทีราคาหุน้ ในปั จจุบนั มี Upside สูงถึง 20%
TPIPL (FV @ 1.77) การทําการตลาดเชิงรุกช่วยให้ TPIPL มีปริมาณขายปูนซีเมนต์เติบโต
4-5%YoY สวนทางอุตสาหกรรมรวมทีหดตัวลง - %YoY รวมถึงต้นทุนพลังงานทีลดลง
และธุรกิจโรงไฟฟ้าทํา New High ได้ทังปริมาณการผลิตไฟฟ้าและกําไร หนุนกําไรสุทธิ
3Q63 อยู่ที 442 ล้านบาท เพิมขึน 13%YoY หากพิจารณาด้าน Valuation ถือว่าเด่น โดย
มี PBV20F ตําเพียง . เท่า และมี Upside สูงเกิน %
TISCO (FV @ 80.00) หกนึงในหุ้น ทีถื อ ว่า ได้แ รงหนุน เต็ มๆ หลัง จากธปท.อนุมัติ ใ ห้ปี
แบงก์จ่ายปั นผล %(Payout 50%) หลังปรับ Payout คาด TISCO จ่ายปั นผลได้
สูงถึง . % ต่อปี ซึงถือว่าสูงเป็ นลําดับต้นๆในกลุ่มธ.พ. ขณะทีมุมมองทางพืนฐานยังคง
แข็ ง แกร่ง สุด ในกลุ่ม ฯ สะท้อ นจาก Coverage ratio สูง สุด ในกลุ่ม ฯ ที % รวมทัง
สัดส่วนลูกหนีเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ค่อนข้างตํา ( % ของพอร์ตสินเชือ) ถือเป็ น
โอกาสสะสม
SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

