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16 กันยายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่มีประเด็น
ที่เฉพาะเจาจงไปในบางอุตสาหกรรม เช่น ธนาคารพาณิชย์ กลุ่มท่องเที่ยว ที่
มีมาตรการรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนแรงซื้อต่างชาติเริ่มมีเข้ามาบ้างแต่ยังไม่
มาก โดยหุ้นในพอร์ตจำลองของฝ่ายวิจัยก็เป็นเป้าหมายการซื้อ วันนี้ไม่มี
การปรับพอร์ตจำลอง เลือก CRC, CPF และ STGT เป็น Top Pick

วันนี้ไม่ปรับพอร์ต เลือก CRC, CPF และ STGT เป็น Top Pick
ครม. เห็นชอบออกวีซ่าพิเศษให้กับนักท่องเทียวต่างชาติทีเข้ามาพํานักระยะยาว วัน
และต่อได้อีก ครัง@90 วันรวม วัน ถือเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มท่องเทียว แต่
ในเชิงของเม็ดเงินแล้วไม่น่าจะมาก ส่วนมาตรการต่อไปทีจะถูกนําเสนอทีน่าสนใจมี
เรือง คือ การขอให้ยืดระยะเวลาการพักชําระหนีให้กบั ลูกหนีสถาบันการเงินออกไป ปี ซึง
ในส่วนนีเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงความก้งวลในเรืองของคุณภาพสินทรัพย์ของสถาบัน
เป็ นต้นไป ซึงลูกหนีทีเข้าโครงการหยุดพักชําระหนีต้องเริม
การเงิน หลังจาก ต.ค.
กลับ มาชํา ระใหม่ อาจปรากฎให้เ ห็ น NPL สูง ขึน ซึงเพื อรองรับ ในเรืองนี เริมเห็ น การ
เคลือนไหวของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ทีเตรียมการขยายฐานทุนเพือรองรับปั ญหาทีอาจ
เกิดขึน โดยล่าสุด BBL ได้เตรียมออก Perpetual Bond เพือเพิมฐานทุนขันที ซึงน่าจะ
เห็นธนาคารพาณิชย์แห่งอืนๆ มีแนวทางในการเพิมหรือรักษาฐานทุนตามมา และน่าจะทํา
ให้โอกาสทีจะเห็นการจ่ายเงินปั นผลลดน้อยลง อีกส่วนหนึงของมาตรการเป็ นเรืองของการ
กระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ ซึงน่าจะเป็ นการลดค่าธรรมเนียมการโอนฯ-จดจํานองบ้านราคาไม่
เกิน ล้านบาท วันนีไม่มีการปรับพอร์ต เลือก CRC.CPF และ STGT เป็ น Top Pick
มูลค่าการซื้อผ่าน NVDR ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา (เกินร้อยล้านบาท)

1,286.18
13.84
43,868

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

307.38
136.07
355.81
-799.26
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ทีมา: สายงานวิจยั Asia Plus Securities

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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WTO ตัดสินสหรัฐเป็นฝ่ายผิด กรณีทำ Trade War กับจีน
องค์การการค้าโลก(WTO) ได้ตดั สินและประกาศว่าประเทศสหรัฐได้ทาํ ผิดกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ ในการขึนภาษี นาํ เข้าสินค้ากับจีนมูลค่ารวมราว . แสนล้านเหรียญ
ในช่วงเวลาต้นปี
- ปั จจุบนั (ส่วนจีนก็มีการต่อโต้กลับด้วยการขึนภาษี นาํ เข้าสหรัฐ
วงเงินราว . แสนล้านเหรียญ เช่นกัน)
ขันตอนต่อมาคือ WTO จะให้สหรัฐแสดงหลักฐานปฏิเสธข้อกล่าวหาภายใน 60 วัน หรือ
ภายในกลางเดือน พ.ย.
(ซึงการขึนภาษี นาํ เข้าของทัง ฝั งจะยังมีต่อ ASPS ยังให้
นําหนักติดตามต่อ จะเป็ นอย่างไร WTO จะสังให้สหรัฐยกเลิก Tariff ได้หรือไม่ ฯลฯ)
ส่วนประเด็นสงครามการค้าสหรัฐ-จีนยังเป็ นสิงทีต้องติดตาม เพราะเหลือเวลาเพียงราว
วันก่อนทีจะมีการจัดการเลือกตังประธานาธิ บดีวันที พ.ย. (poll สํารวจล่าสุด Joe
Biden ยังนํา Trump ราว 6-8% ASPS คาดว่าในช่วงก่อนการเลือกตังฝั งประธานาธิบดี
ทรัมป์ ยังเดินหน้าชูนโยบากยกดดันจีนเป็ นหลัก โดย ใน Event สําคัญทีตลาดให้นาหนั
ํ ก
คือ ทุกๆปี ของเดือน ต.ค.จะเป็ นเดือนทีสหรัฐทีประกาศรายชือประเทศทีแทรกแซงค่าเงิน
(Currency Manipulate) ซึงจีนมักจะโดนกล่าวหาว่า แทรกแซงทําให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่า
แต่ล่าสุด ทิศทางค่าเงินหยวน/ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าแรงชัดเจน (ปี 63 เคยอยู่สูงสุด
แถวๆ 7.17 หยวนต่อดอลลาร์ ล่าสุด ปรับแข็งค่าลงมาเรือยที 6.77 หยวน)
ในทางตรงข้าม คือ ค่าเงินบาท/หยวน มี ทิศทางอ่อนค่าชัดเจนราว %นับตังแต่ มิ.ย.ปั จจุบนั ถือว่าดีต่อผูส้ ่งออกไทยไปจีน คาดจะทําให้ดลุ การค้าไทยกับจีนเพิมขึน และคาด
จะส่ ง ผลดี ต่ อ บริษั ท จดทะเบี ย นที ส่ ง ออไปจี น คื อ TKN(Buy: FV@B . )ซึงมี สัด ส่ ว น
รายได้จากการส่งออกไปจีนถึง % , ส่งออกไปต่างประเทศทีม่ใช่จีน % และรายได้ใน
ประเทศ %
แนวโน้มค่าเงินหยวน/ดอลลาร์ VS. ค่าเงินหยวน/บาท

ทีมา: Bloomberg
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ราคาน้ำมันขึ้นแรง 3% จาก Hurricane ลูกใหม่ดีต่อหุ้นน้ำมัน
ราคานํามันดิบโลกหลังจากปรับฐานแรงตังแต่ตน้ เดือน ก.ย.-ปั จจุบัน(mtd) คือ นํามัน
Brent ปรับลงราว 13.2% ล่าสุดเมือคืนทีผ่านมาราคานํามันพลิ กกลับขึนบวกแรงราว
2.3% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากฝั ง Supply คือ พายุ Hurricane ลูกใหม่ชือ Sally ทีจะใกล้
อ่าวเม็กซิโก ทําให้เริมมีการทยอยปิ ดโรงนํามันไปก่อนแล้วราว
% ของการผลิตนํามัน
ทังหมด และปิ ดแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติราว 28%ของการการผลิต หักล้างปั จจัยลบ
จากฝั ง Demand ทียังชะลอตัวตามการเร่งตัวเพิมขึนของผูต้ ิดเชือ Covid รายใหม่ ล่าสุด
เมือวานนีสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับลด Demand นํามันโลกปี
ลงมาอยู่ที . ล้านบาร์เรล/วัน (-8.4 ล้านบาร์เรล/วัน ลงมากกว่าครังก่อนหน้าทีคาด –
. ล้านบาร์เรล/วัน)
โดยรวมราคานํามันดิบทีปรับเพิมขึนแรงดังกล่าว ถือเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ กลุ่ม
พลังงานที PTT(Buy: FV@B ) และ IVL(Buy: FV@B ) ยังแนะนําซือ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่าน ครม. ออกมา น้ำหนักยังเบา
วานนี ทีประชุม ครม.อนุมตั ิมาตรการสําคัญออกมา ส่วน คือ
 การเปิ ด รับ นัก ท่ อ งเที ยวประเภทพิ เ ศษ (Special Tourist VISA: STV) โดยให้
VISA ระยะเวลา วัน แก่ นักท่ อ งเทียวทีเดิ นทางมาพํานัก ระยะยาว (Long
Stay) ภายในประเทศ และยินยอมกักตัวในห้องพักจํานวน 14 วัน (Alternative
State Quarantine) และเมือครบกําหนด วันแล้ว สามารถต่ออายุ VISA ได้
อีก ครัง ครังละ 90 วัน (รวมทังหมดเป็ น 270 วัน) โดยมาตรการจะเริมต้นตังแต่
เดือน ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 และจํากัดจํานวนนักท่องเทียวทีเดินทางเข้าได้
สัปดาห์ละ 100- คน หรือไม่เกินเดือนละ , คน ASPS ประเมินว่ามี
นําหนักในเชิงบวกต่อ ปั จ จัยพืนฐานของหุ้นท่อ งเทียวได้ไ ม่ มากนัก เนืองจาก
นักท่องเทียวยังจําเป็ นต้องกักตัว 14 วัน และจํานวนนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามี
ไม่มากนัก แต่คาดช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ในกลุ่มท่องเทียวและ
โรงแรม ทีมีสดั ส่วนรายได้โรงแรมในไทยมากสุด เรียงตามลําดับคือ CENTEL,
ERW และ MINT
 รับทราบหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน เนืองจากการอนุมตั ิ
งบประมาณปี 2564 ล่าช้า โดยในช่วง ต.ค. 2563 - ธ.ค.
ให้ภาครัฐเบิกจ่าย
งบประมาณโดยอ้างอิงกรอบวงเงินของปี บประมาณ
ไปก่อน แต่ตอ้ งไม่
เกิ น หนึ งในสี หรื อ ไม่ เ กิ น 8 แสนล้ า นบาท โดย Timeline ในการอนุ มั ติ
งบประมาณปี 2564 จะมีดงั นี
 สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาในวาระที 2- วันที 16-18 ก.ย. 2563
 วุฒิสภาพิจารณา วันที 21-22 ก.ย. 2563
 นําร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2564 ขึนทูลเกล้า ช่วงกลาง ต.ค. 2563
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จากกระบวนการอนุมัติข ้างต้น จึง คาดว่างบประมาณปี 2564 จะล่า ช้าไปประมาณ 2
สัปดาห์ ซึง ASPS คาดจะส่งผลให้เม็ดเงินการเบิกจ่ายหายไปราว หมืนล้านบาท
ส่วนในวันนี ให้นาหนั
ํ กการพิจารณามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของ ศบศ. ซึงคาดว่าจะมี
มาตรการทีเข้าสู่การพิจารณา อาทิ กระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ หากออกมาจริงคาดเป็ น
บวกหุน้ อสังหา เช่น AP และมาตรการกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอย เช่น โครงการคนละครึง
ทีกําลังอยู่ระหว่างพิจารณา หากออกมาจริงคาดเป็ นบวกหุน้ ค้าปลีก เช่น CRC, CPALL

กลุ่ม รับเหมาก่อสร้า ง ปรับคำแนะนำ “น้อ ยกว่าตลาด” จากงาน
ประมูลล่าช้า และ แรงงานต่างด้าวลดลง
เมือบ่ายวานนี ASPS ได้ออกบทวิเคราะห์ Industry Update หุน้ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง โดย
ปรับคําแนะนําเหลือ “น้อยกว่าตลาด” จากเดิม “เท่าตลาด” โดยมีปัจจัยกดดันหลักจาก
 แนวโน้มกําไรกลุ่มรับเหมาฯ ครึงปี หลังยังไม่เด่น และอัตรากําไรทีลดลงภายใต้
ภาวะการแข่งขันด้านราคาทีสูงขึน
 ความล่ า ช้า ในการผลัก ดัน โครงการลงทุน ต่ า งๆของภาครัฐ สาเหตุส าํ คัญ
ประการหนึงน่าจะมาจากงบประมาณแผ่นดินทีมีอย่างจํากัด ทําให้บางโครงการ
ถูกเปลียนรูปแบบการลงทุนจากทีรัฐบาลเป็ นผูล้ งทุน เป็ นการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐกับเอกชน (PPP) ซึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาจากหน่วยงานทีเกียวข้องมาก
ขึน เช่น รถไฟชานเมืองสายสีแดง ขณะทีหลายโครงการติดขัดในขันตอนการ
พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน เช่น รถไฟทางคูเ่ ฟส จํานวน เส้นทาง
ดังนันในช่วง H63 คาดว่าจะมีเพียงโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตกช่วง
ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ ซึงมีมูลค่างานโยธา 9.6 หมืนล้านบาท ทีจะเห็น
ความชัดเจนมากทีสุด
 จํานวนแรงงานต่างด้าวยังลดลงต่อเนืองเป็ นความเสียงทีต้องจับตา โดยข้อมูล
จากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว พบว่ามีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติทีอยู่ใน
ภาคการก่อสร้างมีจาํ นวนลดลงอย่างมีนัยสําคัญหลังการแพร่ระบาดของไวรัส
Covid-19 ทําให้แรงงานต่างด้าวบางส่วนกลับประเทศ โดยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศเพือนบ้านกลับมารุ นแรงขึน
อาจส่งผลต่อการนําเข้าแรงงานต่างด้าวของไทย
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จำนวนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติที่ทำงานในกิจการก่อสร้าง

ทีมา: สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว
หมายเหตุ: แรงงาน 4 สัญชาติหมายถึง แรงงานสัญชาติเมียมาร์, ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม

โดยรวม แม้คาํ แนะนํากลุ่มคือ ”น้อยกว่าตลาด แต่หากจะเลือกหุน้ ลงทุนในกลุ่มรับเหมา
โดยกลุ่มรับเหมารายใหญ่ ชืนชอบ CK(FV@B 21.5), กลุ่มรับเหมากลาง ชอบ NWR(BUY
FV@B 0.65), กลุ่มงานเสาเข็ม เน้น SEAFCO , กลุ่มรับเหมาเฉพาะทาง ชอบ BJCHI กับ
SQ โดย

BBL ออกตราสารที่นับเป็น Add Tier - 1 Perp NC5 รองรับสภาวะ
ท้าทายมาก
สภาวะเศรษฐกิจไทยทีแม้เชือกันว่าผ่านจุดตําสุดตังแต่ 2Q63 แต่ยงั อยู่ในช่วงฟื นตัวอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป ทําให้หลายธุรกิจกระแสเงินสดยังไม่กลับไปสูจ่ ดุ เดียวกับปี 2562 สวนทาง
กับภาระในการผ่อนชําระยังไม่ได้ปรับลดลงตาม (ปั จจุบนั ธนาคารกําลังเร่งปรับโครงสร้าง
หนีให้กับลูกหนี) กดดันต่อทังลูกหนีบุคคลและลูกหนีธุรกิจ (SME และ ลูกค้ารายใหญ่)
โดยกลุ่มลูกหนีบุคคล มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนีระยะ 2 ทีให้ลงทะเบียนตังแต่ ก.ค. 63 –
ธ.ค. 63 เข้า มาช่ ว ยลดแรงปะทะ(Debt Holiday) ขณะที กลุ่ ม ลู ก ค้า SME หลั ง หมด
มาตรการตามแนวทางทัวไปของ ธปท. ณ 22 ต.ค. 63 แม้ ธปท. จะออกโครงการ DR Biz
(สําหรับการบริหารลูกหนี SME ทีมี หนีหลายธนาคาร) แต่ยังมี การเรียกร้องจากหลาย
องค์กร ให้ขยายระยะเวลาชําระหนีออกไปถึงปี 2565 ภาพดังกล่าวสะท้อนความสามารถ
ในการสร้างกระแสเงินสดของลูกหนีธุรกิจขนาดกลาง ภาพรวมสร้างแรงกดดันต่อคุณภาพ
สินทรัพย์กลุม่ ฯ ในอนาคต โดยระดับ NPL Ratio กลุม่ ฯ ณ สินงวด 2Q63 อยู่ที 3.43%
ภาพข้างต้น ทําให้ ธ.พ. ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรือโครงสร้างเงินทุน (CAR) เริม
ตังแต่การที ธปท. งดให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในงวด 1H63 ขณะทีการจ่ายปั นผลใน
ระยะถัดไป ขึนอยู่กบั ผลของ Stress Test ของ ธปท. ในช่วง ต.ค. นี นอกจากนียังเห็นการ
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เตรียมความพร้อมเรืองโครงสร้างเงินกองทุน เป็ นรายธนาคาร เช่น KBANK ทีแจ้งตลาด
หลักทรัพย์ฯปิ ดโครงการซือหุน้ คืน (กรณีทีมีหนุ้ ทุนซือคืน ไม่สามารถเพิมทุนได้)
โดยล่าสุดอิงจาก Bloomberg BBL ออกตราสารทีนับเป็ นเงินกองทุนขันที 1 (Additional
Tier 1) ในรู ปแบบ Perp มูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 2.3 หมืนล้านบาท) อัตรา
ดอกเบีย 5% ซึง BBL ไม่สามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าว จนกว่าจะผ่านระยะเวลา 5 ปี
(NC5) ภายใต้โ ครงการ Global medium term note (วงเงิ นในการออกตราสารภายใต้
โครงการ 7 พัน ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ฯ : Credit rating โดย Moody’s ที Ba1) เพื อรองรับ
ปั ญ หา NPL ที อาจเกิ ด ขึ นในอนาคต ประกอบกั บ อัต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ทั งสิ นเที ย บ
สินทรัพย์เสียง (CAR) ณ 2Q63 ที 16.6% แบ่งเป็ น CET-1 ที 13.96% และ Tier- 2 ที 2.6%
ตํากว่า ธ.พ. ขนาดใหญ่อย่าง SCB และ KBANK ทีมี CAR ทีระดับ 18% เนืองจากการซือ
ธนาคาร Permata ในอินโดฯ ช่วง พ.ค. 63 ประกอบกับการขาดทุนในรายการ FVTOCI
งวด 1Q63 ราว 2 หมืนล้านบาท ส่งผลให้ CAR ลดลงประมาณ 1.5% - 2% ทังนี การออก
Perp จะทํา ให้ Add – Tier 1 เพิ มจากปั จ จุบัน ที 0% มาที 0.9% ส่ ง ให้ Tier-1 เพิ มเป็ น
14.8% และ CAR ประมาณ 17.4% ส่วนภาระดอกเบียจ่ายตามหลัก Perp จะถูกบันทึก
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จึงไม่กระทบต่องบกําไรขาดทุน เพียงแต่คาดอาจส่งผลให้เงินปั นผลต่อ
หุน้ ลดลง เนืองจากกําไรบางส่วนถูกนําไปจ่ายดอกเบียให้กบั Perp
คงนําหนั ก น้ อยกว่ าตลาด ตามแนวโน้ มคุณภาพสินทรัพย์ ทียังมีความเสียงมาก
พอสมควร
สมมุติฐานเงินกองทุนหลังรวม Perp Bond

ทีมา : งบการเงิน และ สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

Research Division

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกหุ้นมีปัจจัยบวก ต่างชาติทยอยเก็บสะสมเด่น CRC CPF STGT
วานนีตลาดหุน้ ไทยฟื นแรง . % หลังจากปรับฐานลงมา วันติดต่อกัน โดยเริมเห็น
สัญญาณบวกเล็กๆ จากการทีต่างชาติกลับมาซือสุทธิหนุ้ ไทย วันติดต่อกัน ด้วยมูลค่า
รวม 834 ล้านบาท
ดังนันฝ่ ายวิจยั ฯ จึงทําการค้นหาว่า “มีหนุ้ อะไรทีต่างชาติให้ความสนใจมากกว่าหุน้ อืนๆ
ในช่วง วันทีผ่านมา” โดยคัดเฉพาะหุน้ ทีมีการซือสุทธิผ่าน NVDR เกินกว่า ล้านบาท
ได้ผลลัพธ์ หุน้ ดังนี
มูลค่าการซื้อผ่าน NVDR ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา (เกินร้อยล้านบาท)

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

จาก หุน้ ดังกล่าว ฝ่ ายวิจยั ฯ แนะนํา หุน้ ทีต่างชาติถือครองน้อยหรือใกล้เคียงภาพรวม
ตลาดฯ และเริมมีการทยอยเก็บสะสมผ่าน NVDR เด่นชัดกว่าหุน้ อืนๆ รวมถึงมีปัจจัยบวก
เฉพาะตัวหนุน ทังจากการรุกซือกิจการใหม่ อย่าง CPF, CRC และหุน้ ทีราคายัง Laggard
ธุรกิจเดียวกันในภูมิภาค อย่าง STGT เป็ น Toppick โดยมีรายละเอียดพืนฐานทีน่าสนใจ
ดังนี
Valuation หุ้น Top picks
Company

Sector

Last Price
Foreign
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(15/09/2020)
Holding(%)

NVDR Trading
2 วันที่ ผ่า นมา
(ล้ า นบาท)

STGT

PERSON

70.00

100.00

42.9%

10.27

3.90

11.40

383

CRC

COMM

28.25

33.50

18.6%

149.24

0.27

12.19

218

CPF

FOOD

30.00

41.00

36.7%

10.11

3.00

28.31

121

SET Index

20.56

1632

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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STGT(FV @ 100.00) ราคาหุ้น STGT ยัง Laggard หุ้น กลุ่ม เดี ย วกัน ในภูมิ ภ าคอย่ า ง
Top Glove และ Supermax ขณะทีกําไรงวด Q คาดทํา new high อยู่ที . พันล้าน
บาท เพิมขึนถึง . % qoq และ ,965.8% yoy สาเหตุหลักมาจากแนวโน้มราคาขาย
เพียง เท่า ตํา
ถุงมือยางปรับเพิมขึนโดดเด่น โดยราคาหุน้ ปั จจุบนั มีค่า PER ปี
กว่าค่าเฉลียของผูป้ ระกอบการถุงมือยางรายใหญ่ในมาเลเซียย้อนหลัง ปี ที เท่า
CRC(FV @ 33.50) CRC ประกาศทําคําเสนอซือหุน้ COL (ประกอบธุรกิ จร้านค้าปลี ก
ทีราว - ล้านบาท
ออฟฟิ ศเมท + บีทเู อส)โดยฝ่ ายวิจยั ประเมินกําไร COL ปี
ถือเป็ น Upside ต่อประมาณการกําไรปี
ซึงยังไม่รวมถึง Synergy ทางธุรกิจทีเพิมขึน
ทังในมุม การประหยัด ต่ อ ขนาด รวมถึ ง การเพิ มช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย น่ า จะสร้า ง
Upside ต่อมูลค่าพืนฐาน CRC ปี
ให้เพิมอย่างน้อย - บาท จากมูลค่าพืนฐาน
CRC ปี
- ที . และ บาท ตามลําดับ
CPF(FV @ 41.00) เข้าซือธุรกิจฟาร์มหมูในจีน (ใหญ่อนั ดับ ของประเทศ) ถือเป็ นการ
ช่ วยลดต้น ทุนการผลิ ตสุกรรวมถึ ง เป็ น การขยายสู่ตลาดสุก รประเทศจี น ทีมี อัต ราการ
เติบโตสูง นําไปสู่การปรับเพิมประมาณการกําไรสุทธิปี
- ขึน . %จากเดิม โดย
คาดกําไรปกติปี
- จะเพิมขึน . % yoy และ . % yoy กําหนด FV ปี
ใหม่เท่ากับ บาท (เดิม บาท) มี Upside สูงเกิน % และเลือกเป็ น Top pick กลุ่ม
เกษตร-อาหาร

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

