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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
รัฐบาลประกาศมาตรการพยุงเศรษฐกิจชุดใหญ่ ทั้งการให้เงินเยียวยา และ
ลดภาระค่าครองชีพ แต่ยังเชื่อว่าการเสริมด้วยมาตรการการเงินผ่านการ
ลดดอกเบี้ยนโยบายยังเกิดขึ้นได้ คาด SET Index อยู่ในกรอบ 1550 +/- 20
จุด พอร์ตจำลองให้ลด ADVANC ลง 5% นำไปลงทุนเพิ่มใน SCC ส่วนหุ้น
Top Pick เลือก PTT, SCC และ TFG

มาตรการพยุงเศรษฐกิจชุดใหญ่ ... แต่ดอกเบี้ยนโยบายยังน่าจะลง
ภาพการปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ปี
ของประเทศไทย จากสํานักวิจยั ต่างๆ
เห็นได้ชดั เจนขึนตามลําดับ โดยภาพรวมเป็ นการปรับลดจากระดับ . – % มาอยู่ในช่วง
บริเวณ – . % พร้อมกําหนดสมมุติฐานให้สามารถควบคุมการระบาดของ Covid-19
ได้ภายใน Q64 ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภาวะเปราะบางของเศราฐกิจไทยในปั จจุบนั
ทําให้รฐั บาลต้องเร่งขับเคลีอนมาตรการพยุงเศรษฐกิจชุดใหญ่ออกมา ซึงครอบคลุมตังแต่
การให้เงินเยียวยา
บาทเป็ นระยะเวลา เดือน การลดค่าครองชีพของประชาชน
และการดูแลเรืองภาระหนีสิน อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจยั เห็นว่าการใช้มาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินเพิมเติมเข้ามาเป็ นแรงเสริมยังมีความจําเป็ น โดยมีความเป็ นไปได้ทีจะเห็นการ
ปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายลงอีก ครังจาก . % มาอยู่ที . % สําหรับทิศทางของ
SET Index ยังคงเห็นว่าบริเวณ
จุด เป็ นจุดพักแรกเพือประเมินสถานการณ์ โดย
+/- จุด พอร์ตการลงทุนวันนีให้ลด
กรอบการเคลือนไหวในช่วงนีน่าจะอยู่บริเวณ
นําหนัก ADVANC จาก % เหลือ % แล้วนําเงินเข้าลงทุนเพิมใน SCC จาก % เป็ น
15% หุน้ Top Pick เลือก PTT, SCC และ TFG
หุ้นเด่น Valuation ดี + พื้นฐานแข็งแกร่ง
Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(12/01/2021)
หุ้ นเป้ า หมายหลั ก Fund flow
Company

SCC

Sector

CONMAT

382.00

450.00

17.8%

12.52

BDMS

HELTH

21.10

24.00

13.7%

38.72

3.66
1.29

KBANK

BANK

119.50

126.00

5.4%

13.10

1.67

GULF

ENERG

37.00

38.50

4.1%

55.40

1.17

PTT

ENERG

43.75

45.00

2.9%

18.45

2.74

DCC

CONMAT

2.24

3.15

40.6%

12.51

8.00

AP

PROP

7.65

8.35

9.1%

6.41

5.92

หุ้ นปั นผลสู ง
หุ้ นมี ปัจจัยบวกเฉพาะตั ว
TFG

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

FOOD

5.60

6.20

10.7%

14.32

3.28

1,539.85
3.36
90,164

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

804.21
1,128.46
-2,228.06
295.39

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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(+) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบ, กากถั่วเหลือง ขึ้นต่อ…
ปั จจัยต่างประเทศในสัปดาห์นี ตลาดยังให้นาหนั
ํ กสถานการณ์ Covid-19 และการกลาย
พันธ์ ทําให้ยงั เห็นหลายประเทศเพิมความเข้มงวดในการ Lockdown อาทิ ญีปุ่ น เตรียม
ประกาศภาวะฉุกเฉินเพิมอีก 5 จังหวัด อาทิ โอซากา เกียวโต เฮียวโงะ ฯลฯ ส่วนประเด็น
สําคัญทีมีนาหนั
ํ กและต้องติดตาม คือ
 การเมืองในสหรัฐ อาทิ พรรค Democrat เตรียมฟ้องร้องประธานาธิบดีทรัมป์ ,
การแถลงสุน ทรพจน์ข องประธาน Fed แต่ล ะสาขา ล่า สุดเมื อวานนี มี 1 ใน
คณะกรรมการ Fed บอกใบ้ว่ า Fed กํา ลัง พิ จ ารณาแนวคิ ด ที จะลดการซื อ
พันธบัตร (QE -Tapering) ในช่วงปลายปี 2564 ASPS ให้นาหนั
ํ ก เพราะหากมี
ความชัดเจนจะเป็ น Sentiment ลบต่อตลาดหุน้ ทัวโลก
 ราคานํามันดิบทําจุดสูงสุดในรอบ 11 เดือน : หลักๆ มีแรงหนุนจาก ฝั ง Supply
ทีผ่อนคลายช่วงสัน คือ 1.) สัปดาห์ก่อนหน้าซาอุดิอาระเบียอาสาปรับลดกําลัง
การผลิตเพิมอีก 1 ล้านบาร์เรล/วัน ในเดือน ก.พ.ทําให้กาํ ลังการผลิตของกลุ่ม
OPEC รวมลดลงราว 8.1 ล้านบาร์เรล/วัน เพิมขึนจากเดือน ม.ค. ที 7.2 ล้าน
บาร์เรล/วัน 2.) คาดหวังสต็ อ กนํามัน ดิบในสหรัฐจะลดลง โดยวันนี EIA จะ
รายงาน ตลาดคาดจะลดลงราว 2.26 ล้านบาร์เรล ลดลงติดต่อเป็ นสัปดาห์ที 5
รวมถึ ง 3. ) เมื อวานนี Dollar Index อ่ อ นค่ า แรง ราว 0.5% โดยรวมเป็ น
sentiment เชิ ง บวกต่ อ หุ้น ในกลุ่ ม นํามั น แนะนํา trading ได้ทั ง PTT (Buy:
FV@B45) และ PTTEP (Buy: FV@105) อีกทังทางด้านปั จจัยพืนฐานพบว่าราคา
หุน้ ปั จจุบันของ PTT ยังมี upside จากมูลค่าพืนฐาน ซึงดีกว่า laggard กลุ่มฯ
จึงเป็ นโอกาสทยอยสะสมลงทุน
 ราคาเมล็ดถัวเหลือง และกากถัวเหลือง (Soybean Meal) วานนีปรับเพิม . %
และ . % จากวันก่อนหน้า ตามลําดับ ปั จจจัยหนุนมาจาก วานนีกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ (USDA) เผยรายงาน WASDE Report ประจําเดือน ม.ค. มี
การปรับลดคาดการณ์ปริมาณผลผลิตถัวเหลือง (Soybean) ทังในสหรัฐฯ และ
อาร์เจนฯ จากรายงานเดือน ธ.ค. จากสภาพภูมิอากาศเลวร้ายกว่าเคยคาด
ทํา ให้ส ภาวะ Supply ตึง ตัว ฝั ง Demand ถัวเหลื อ งทัวโลกยัง อยู่ใ นระดับสูง
ส่งผลให้ Stock to Consumption Ratio ลงมาที . % จาก . % ในงวดผลิต
ปี ก่อน โดยรวมดันราคากากถัวเหลืองในตลาดโลกปรับตัวเร็วขึน หนุนราคาขาย
กากถัวเหลืองในไทยให้ปรับตัวขึนตาม เป็ นบวกโดยตรงต่อ TVO(Buy: FV@
37) ยังแนะนําซือ ราคาหุน้ TVO ตังแต่ตน้ ปี ปรับตัวขึน . % ยัง Laggard
SET Index และ SETFOOD ทีปรับตัวขึน % และ % ตามลําดับ คงแนะนํา ซือ
เก็งกําไร ตามแนวโน้มกําไรทีจะไต่ระดับขึนถึง 1Q64 พร้อมคาดหมาย Div yield
ในปี 2564 สูงราว 6% (Div Yield 2H63 คาดราว 2.6%)
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 ส่วนหุน้ กลุ่มหมู อาทิ TFG และ CPF คาดผลกระทบจากประเด็นเรืองกากถัว
เหลืองราคาขึน คาดกระทบบ้าง แต่ยงั บริหารจัดการได้ เพราะกากถัวเหลืองคิด
ต้นทุนราว %ของต้นทุนรวม โดย TFG และ CPF สามารถปรับสูตรอาหารสัตว์
ํ กไปทีราคา
ได้ และจะเน้นลดค่าใช้จ่ายด้านอืนมากขึนแทน โดย ASPS ให้นาหนั
สุกรหน้าฟาร์มในไทยล่าสุดอยู่ที บาท/กก. สูงสุดในรอบ ปี ปรับเพิมขึนถึง
% ในรอบ เดือน และราคาสุกรในเวียดนามเพิมขึนราว . % ในช่วง
เดือนทีผ่านมา ล่าสุด . หมืนดอง/กก. ( บาท/กก.) โดยรวมยังแนะนําซือ
TFG (FV@B . ) และ CPF (FV@B ) ซึงมี Valuation น่ า สนใจ พร้อ ม Div
Yields กว่า %

มาตรการพยุงเศรษฐกิจมาตามคาด แต่ไม่เพียงพอ คาด กนง.ลด
ดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง
เมือวานนีทีประชุม ครม. มีขอ้ สรุ ปในเบืองต้นเกียวกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก
COVID-19 รอบใหม่ ซึงส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทีการกระตุน้ การใช้จ่าย และการลดภาระค่า
ครองชีพของประชาน (ดังตาราง)
ขันตอนต่อไป ครม. จะมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆทีเกียวข้องไปพิจารณารายละเอียด
ของแต่ละมาตราการอีกครัง โดยเฉพาะจํานวนผูท้ ีมีสิทธิเข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเยียวยา
3,
บาท (เราชนะ) ก่อนจะเสนอต่อทีประชุม ครม. อีกครังในวันอังคารหน้า 19 ม.ค.
2564 โดยใภาพรวม ASPS เชือว่ามาตรการชุดใหม่จะช่วยเพิมการจับจ่ายของประชาชน
ซึงเป็ นบวกต่อหุน้ ในกลุ่มค้าปลีก แนะนําลงทุน CRC (FV@B38), HMPRO (FV@B15.5)
และ CPALL (FV@B74)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังพิจารณา

ทีมา: ASPS รวบรวม
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อย่างไรก็ตามเป็ นทีสังเกตว่า วงเงินของมาตรการพยุงเศรษฐกิจชุดใหม่ทีจะออกในปี 2564
มีแนวโน้มตํากว่ามาตรการในปี 2563 โดยเฉพาะมาตรการจ่ายเงินเยียวยา ซึงปี 2563 มี
วงเงิ น เกื อ บ 3 แสนล้า นบาท ส่ ว นปี 2564 มี เ พี ย งราว 2.1 แสนล้า นบาท สวนทางกับ
สถานการณ์ COVID-19 ทีปี 2564 รุนแรงกว่าปี 2563 (จํานวนผูต้ ิดเชือเฉลีย/วันปี 2563 มี
ราว 35 ราย แต่ปี 2564 มีถึง 329 ราย)
ASPS คาดว่ามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีออกมา หนุนให้รฐั บาลมีโอกาสใช้นโยบายอืนๆ
เพิมเติม เช่น นโยบายการเงินผ่านการลดดอกเบียนโยบาย ซึงประมินว่ามีความเป็ นไปได้
ที กนง. จะลดอัตราดอกเบียนโยบายจาก 0.5% เหลือ 0.25% ในการประชุมวันที ก.พ.
หรือ 24 มี.ค. 2564 จากปั จจัยสนับสนุนดังนี
 เศรษฐกิจ ไทยเผชิญความเสียงจาก COVID-19: การกระจายตัวของผูต้ ิดเชือ
ทําให้รฐั บาลเข้มงวดกิ จกรรมเศรษฐกิ จ partial Lockdown หากยื ดเยือ เป็ น
Down side ต่อการเติบโตเศรษฐกิจ
หดตั ว
 อั ต ร าเ งิ น เ ฟ้ อ ไ ท ย ยั ง ตํ า :อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ไทยเดื อ น ธ.ค.
0.27%yoy หนุนให้อตั ราดอกเบียแท้จริง (Real Interest Rate) ทีคํานวณจาก
อัตราดอกเบียนโยบายลบด้วยอัตราเงินเฟ้ อ จะพบว่าปั จจุบันอัตราดอกเบี ย
แท้จริงของไทยอยู่ทีระดับ . % เปิ ดช่องให้ กนง สามารถลดดอกเบียลงได้
อีก (อัตราดอกเบียนโยบาย 0.5% ลบด้วย - . %)
 ค่าเงิน บาทยัง มีแ นวโน้ ม แข็ง ค่า: ปั จจุบนั ค่าเงินบาทยังทรงตัวราว 29.9-30
บาท/เหรียญ ซึงแข็งค่าสุดในรอบ 1 ปี
 Bond Yield 1 ปี ตํากว่ า อั ต ราดอกเบี ยนโยบาย: Bond Yield ปี เป็ น 1 ใน
Leading Indicator ของอัตราดอกเบียนโยบาย ทรงตัวอยู่ตาที
ํ 0.39% ซึงตํากว่า
อัตราดอกเบียนโยบายปั จ จุบันที 0.5% บ่งบอกว่าตลาดคาดว่าจะมี โอกาสที
ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายลงในอนาคต

มุมมองมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ต่อหุ้น ธ.พ.
วานนี ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนีเฟส ทีได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ
COVID- ระลอกใหม่ในไทย ได้แก่ การขยายเวลาให้ลูกหนีรายย่อยสมัครขอรับความ
ช่วยเหลือ ได้ถึง มิ.ย. จากเดิมสินสุด ธ.ค. ซึงรู ปแบบการช่วยเหลือขันตําไม่
แตกต่างจากมาตรการเฟส เช่น เลือนชําระค่าเงินต้นและดอกเบีย เดือนหรือลดค่างวด
โดยขยายระยะเวลาชําระหนี สําหรับสินเชือเช่าซือและสินเชือบ้าน ฯลฯ นอกจากนี ธปท.
ให้ ธ.พ. เร่งช่วยเหลือลูกหนีทุกประเภท ตามความเหมาะสม ผ่านการปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี เช่น การลดค่างวด, ปลอดชําระเงินต้น/ดอกเบีย รวมถึงให้ ธ.พ.พิจารณาพักชําระหนี
สํา หรับ ลู ก หนี SME ที มี ว งเงิ น สิ น เชื อไม่ เ กิ น
ล้า นบาท ได้จ นถึ ง มิ . ย.
(รายละเอียดตามรู ปด้านล่าง) โดยฝ่ ายวิจัยประเมินมูลหนีทีเข้าร่วมมาตรการในครังนี
น่าจะตํากว่าครังก่อน (ณ พ.ย. มูลหนีเข้าร่วมมาตรการฯ ทังระบบสถาบันการเงิน
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คงเหลือราว . ล้านล้านบาท จากสินเชือทังระบบราว . ล้านล้านบาท) เนืองจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จในรอบนี มีแนวโน้มไม่รุนแรงเท่ารอบก่อน เหตุเพราะไม่มีการ
Lock Down ทังประเทศ ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงั ดําเนินได้อยู่
ขณะทีเมือพิจารณามูลหนีทีเข้าร่วมมาตรการฯ เฟส ของ ธนาคาร ทีฝ่ ายวิจัยศึกษา
พบว่า ณ สินงวด Q อยู่ทีประมาณ % ของพอร์ตสินเชือกลุ่มฯ ( . ล้านล้านบาท)
ซึงจากข้อ มูลในช่ ว งที ผ่ า นมาลูกหนี ราว % - % ของมูลหนี ทีเข้า ร่ว มมาตรการฯ
สามารถกลับมาชําระได้ตามปกติ ส่วนทีเหลือต้องได้รบั ความช่วยเหลือเพิมเติม แม้การ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนีจะส่งผลลบต่อ NIM กลุ่มฯ แต่มองไม่ได้มีนยั ฯ ซึงเชือชดเชยได้กบั
การที ธ.พ. มีระยะเวลาในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ ผ่านการตังสํารองล่วงหน้า
(Management overlays) สําหรับลูกหนีกลุม่ ทีมีความเสียงสูง
คงนําหนักเท่าตลาด ราคาหุน้ ในกลุ่มตังแต่ตน้ ปี ปรับตัวเพิมราว % ใกล้เคียง SET Index
ในขณะที PBV ซือขายกลุม่ ฯ อยู่ที . เท่า ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง ปี เกือบ SD ตอบ
รับ ความกัง วลด้า นคุณ ภาพสิ น ทรัพ ย์ม ากพอควร ภายใต้ส มมติ ฐ าน Fund Flow จาก
ต่างชาติไหลเข้าต่อเนือง แนะนํา KBANK(FV@B ) มีการตังสํารองในช่วงทีผ่านมาสูง
พอสมควร ประกอบกับค่า BETA อยู่ที . เท่า สูงเป็ นอันดับสองในกลุ่มฯ รองจาก TMB
ซึงในทางทฤษฎีการเงินเชือว่าจะทําให้ราคาหุน้ เคลือนไหวในอัตราทีมากกว่า SET Index
ขณะทีทางพืนฐานเลือก TISCO(FV@B ) และ BBL(FV@B ) จากจุดเด่นทีงบแสดง
ฐานะการเงิน
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รอบใหม่

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS ,ธปท
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รายละเอียดมาตรการช่วยเหลทอลูกหนี้รายย่อย

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS, ธปท

การทบทวนเกณฑ์สภาพคล่อง ช่วยหนุนหุ้น Valuation เด่นขึ้น
วานนี ก.ล.ต. ประสานตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ทบทวนเกณฑ์การกระจายการถือหุน้ โดยผู้
ถื อ หุ้น รายย่ อ ย (free float) และมาตรการอื นๆ เพื อพิ จ ารณาทบทวนมาตรการขึ น
เครืองหมายเตือนผูล้ งทุน รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์สาํ หรับดัชนี SET50
ดัชนี SET100
มุมมองของฝ่ ายวิจัยฯ ในกรณีทีหน่วยงานกํากับดูแลเริมจับตาการเคลือนไหวของราคา
และปริมาณการซือขายหลักทรัพย์ทีผิดไปจากปกติเป็ นพิเศษ น่าจะช่วยลดความร้อนแรง
ของหุน้ ทีมี free float ตํา ทีราคาขึนมาแรงมากได้
ดังนันฝ่ ายวิจยั ฯ จึงทําการคัดกรองหาหุน้ ทีมีการเคลือนไหวผิดปกติ หรือหุน้ ทีมี free float
ตํา แต่ราคาและปริมาณการซือขายในช่วงทีผ่านมาสูงผิดปกติ ตามเงือนไขต่างๆ ดังนี
1. ราคาหุน้ ในช่วง เดือนพุ่งขึนมาแรง > 20% (SET Index ขึนมาเพียง . %)
2. มีค่า Turnover สะสมตลอด เดือน > 5% (Turnover 5% ใน เดือนถือว่าสูง
เที ย บเท่ า กับ เพดานในเกณฑ์ก ารคัด กรองหุ้น เข้า SET50 และ SET100 ของ
ตลาดฯ)
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3. มี free float อยู่ในระดับไม่สงู มากนัก < 30%
ได้ผลลัพธ์

หุน้ ทีการเก็งกําไรมีโอกาสลดน้อยลง
หุ้น Freefloat น้อยที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
Symbol
DELTA
TFI
COTTO
AS
SKE
SUN
J
HPT
AIE
EPG
YGG
SPG
STARK

Market Free Float % Turnover 1M (%) Return 1M
SET
22.4
13.44
113.4%
SET
15.9
5.34
56.3%
SET
6.8
5.18
46.4%
SET
24.9
113.12
44.7%
SET
26.6
34.71
41.3%
mai
27.1
29.88
33.9%
SET
22.6
28.14
33.9%
mai
23.0
19.85
33.8%
mai
26.3
11.45
32.4%
SET
25.9
10.27
27.9%
mai
25.0
51.48
27.4%
SET
15.0
6.03
23.5%
SET
20.8
24.82
20.9%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลย้อนหลัง เดือน ( ธ.ค. -

ม.ค. )

การทบทวนเกณฑ์เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน นอกจากจะช่วย
ลดการเข้ าไปเก็งกําไรในหุ้นสภาพคล่องตํา ในทางกลับกันนักลงทุนน่ าจะกลับมา
โฟกัสในหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ง สภาพคล่องสูงมากขึน
กลยุทธ์ฝ่ายวิจัยฯ แนะนําหุ้นพืนฐานแข็งแกร่งทีน่าลงทุน ธีม คือ
. หุ้นเป้ าหมายหลักจาก Fund Flow คือ SCC, PTT, BDMS, KBANK, GULF
2. หุ้นปั นผลสูง DCC, APP
3. หุ้นทีมีแรงหนุนเฉพาะตัว TFG
หุ้นเด่น Valuation ดี + พื้นฐานแข็งแกร่ง
Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(12/01/2021)
หุ้ นเป้ า หมายหลั ก Fund flow
Company

SCC

Sector

CONMAT

382.00

450.00

17.8%

12.52

BDMS

HELTH

21.10

24.00

13.7%

38.72

3.66
1.29

KBANK

BANK

119.50

126.00

5.4%

13.10

1.67

GULF

ENERG

37.00

38.50

4.1%

55.40

1.17

PTT

ENERG

43.75

45.00

2.9%

18.45

2.74

DCC

CONMAT

2.24

3.15

40.6%

12.51

8.00

AP

PROP

7.65

8.35

9.1%

6.41

5.92

5.60

6.20

10.7%

14.32

3.28

หุ้ นปั นผลสู ง
หุ้ นมี ปัจจัยบวกเฉพาะตั ว
TFG

FOOD

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Toppick ในวันนีเลือก SCC, PTT และ TFG โดยมีรายละเอียดทางพืนฐาน ดังนี
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SCC (FV @ 450.00) คาดกํ า ไรสุ ท ธิ 4Q63 ยั ง เติ บ โตกว่ า % YoY จาก Spread
ผลิตภัณฑ์หลักทีเพิมขึนมาก บวกกับกําไรจากธุรกิจ Packaging ทีฟื นตัวจากฐานตําในปี
ก่อน อีกทังเห็นภาพการเติบโตชัดเจนของ ธุรกิจหลักในช่วงหลายปี ขา้ งหน้า (ปิ โตรเคมี,
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง,Packaging) เชือว่า SCC จะสามารถสร้าง EBITDA เฉลีย
ไม่ตากว่
ํ า แสนล้านบาท/ปี เทียบกับ EBITDA เฉลียในช่วงปี
ทีทําได้ ,030
ล้านบาท ขณะที ทิศทางดอกเบียในตลาดทีปรับตัวลดลง ส่งผลบวกต่อต้นทุนการเงินเฉลีย
ของ SCC ให้ลดลง บวกกับ Fund flow ต่างชาติทีเริมกลับมาซือหุน้ SCC อีกครัง โดยมี
มูลค่าทางพืนฐานใหม่ บาท มี Upside สูง . %
PTT (FV @ 45.00) มุมมองเศรษฐกิจทีทยอยฟื นตัว หนุนให้ราคานํามันดิบปรับตัวขึน
เหรียญฯ ถือเป็ นบวกต่อหุน้ นํามันอย่าง PTT รวมถึงผลการดําเนินงานค่อยๆฟื นตัวตาม
เศรษฐกิจในภาพใหญ่ หนุนความต้องการใช้ปิโตรเลียม/ปิ โตรเคมีกระเตืองขึน ขณะทียังมี
PTTOR เป็ นสีสนั ต่อตลาดฯ
TFG (FV @ 6.20) ราคาสุกรหน้าฟาร์มในไทยล่าสุดอยู่ที บาท/กก. สูงสุดในรอบ ปี
ปรับเพิมขึนถึง . % จากวันก่อนหน้า และปรับเพิมขึนถึง . % ในช่วง เดือน จากการ
เปิ ดด่านชายแดนให้ส่งออกสุกรไปกัมพูชามากขึน ขณะทีราคาสุกรหน้าฟาร์มในเวียดนาม
ก็ปรับเพิมขึนราว . % ในช่วง เดือนทีผ่านมา ล่าสุดอยู่ทีราว . หมืนดอง/กก. (
บาท/กก.) คาดแนวโน้มกําไรปกติปี
- จะเติบโต . % yoy และ . % yoy

SET vs Sector Return 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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