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แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน มกราคม 2565
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.

6 ม.ค. รายงานการประชุม FOMC
20 ม.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน
20 ม.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป
27 ม.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
27 ม.ค. แถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ

กลยุทธ์การลงทุนในเดือน มกราคม 2565
เราคาดว่า SET ในเดือน ม.ค. จะเคลื่อนไหวในกรอบ SET 1,665-1,585 จุด (แนวต้าน 1,650/1,665 จุด และแนวรับ
1,600/1,585 จุด) SET ยังมี 3 ปัจจัยเสี่ยง กดดันภาพรวมการลงทุน (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอน ที่
เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในซีกโลกเหนือ ที่ มีสภาพอากาศหนาวเย็น (2) แรงขายกองทุนหุ้น
ระยะยาว (LTF) ที่ครบก าหนด 7 ปีครั้งแรก และ (3) ความกังวลต่อท่าทีของเฟดในการด าเนินนโยบายการเงินที่
เข้มงวดมากขึ้น โดยคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2565 โดยคาดว่าจะเริ่มปรับเพิ่มครั้งแรก
ในเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย. 2565 (และปรับขึ้นอีกอย่างน้อย 3 และ 2 ครั้งในปี 2566 ถึง 2567) ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลใน
อดีตพบว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบก่อน (ปี 2015) ตลาดหุ้นในกลุ่ม Emerging Market และ SET ปรับลดลง
19% และ 13% ตามลาดับ ในช่วง 6 เดือน ก่อนที่จะมีการปรับ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
6 เดือน ตลาดหุ้นในกลุ่ม Emerging Market และ SET ปรับเพิ่มขึ้น 2% และ 9% ตามลาดับ แม้จะมีการปรับขึ้น
อั ต ราดอกเบี้ ย ต่อ เนื ่อ งก็ ต าม อย่ า งไรก็ ด ี ห ากสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโอมิ ค รอนคลี ่ค ลาย มี โ อกาสเป็น
Sentiment หนุนตลาดในช่วงสั้น ๆ โดยเฉพาะมุมมองของ Market Consensus ที่เชื่อว่าไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์
โอมิครอนจะแพร่ระบาดอย่างหนักทั่วโลก แต่ไวรัสสายพันธุ์นี้อาจทาให้วิกฤติโควิด -19 สิ้นสุดลงเร็วขึ้น และอาจทาให้
การระบาดหนักทั่วโลกกลายเป็นโรคประจาถิ่น กลุยทธ์การลงทุน เราแนะนาพอร์ตการลงทุน Events Play (ร่ารวยเงิน
ทอง มั่งมีศรีสุข) เน้นหุ้นที่ยังมีราคา Laggard แต่ถูกคาดหมายผลประกอบการ 4Q64 และ 1Q65 เติบโตแข็งแกร่ง
และหุ้นในกลุ่ม Domestics play ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของกาลังซื้อในประเทศ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐฯ ตามพอร์ต Core Investment หุ้นเด่นในเดือน ม.ค. 2565 เราเลือก HMPRO SONIC LH และ ORI
หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
HMPRO
เราประเมินว่า SSSG ในช่วง 4Q64 จะกลับมาเป็นบวก รวมถึงรายได้จาก
การขายและรายได้ ค ่ า เช่ า ฟื ้ น ตั ว QoQ จากการผ่ อ นคลายมาตรการ
ล็อกดาวน์ ส่งผลให้สาขาสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ขณะที่ไตรมาส 4
เป็ น ช่ ว ง High Season ของธุ ร กิ จ รวมถึ ง การจั ด งาน Homepro Super
Expo ทั้งในสาขาและออนไลน์ เป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้ยัง
มีปัจจัยหนุนต่อเนื ่อ งในช่ ว ง 1Q65 จากโครงการช้อปดีมี คื น ซึ่งจะเป็ น
Sentiment เชิงบวกต่อบริษัท แนะนา “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท
อิงค่าเฉลี่ย PER ย้อนหลัง 5 ปีที่ 35 เท่า

ข้อมูลสถิติปี 2565
EPS
(บาทต่อหุ้น)
0.47

P/B
(เท่า)
7.6

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
14.60

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
16.50
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หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
SONIC
เรายังคงเลือก SONIC เป็น Top Pick เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน หลังเรายังมี
มุมมองเป็นบวกต่อตัวเลขการส่งออกเดือน พ.ย. 64 ที่ยังคงบวกต่อเนื่อง
24.7% โต 9 เดือนติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และนับว่า
บริ ษ ั ท ได้ ป ระโยชน์ เนื ่ อ งจากการส่ ง ออกส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ประเภท Sea
Freight ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัท (80-90%) ประกอบกับ
Shanghai container freight index ยั ง อยู ่ ใ นระดั บ สู ง และเริ ่ ม กลั บ มา
เดินหน้าบวกต่อเนื่อง ซึ่ง ณ วันที่ 24 ธ.ค. อยู่ที่ 4,956.02 จุด เพิ่มขึ้น
1.3%WoW ประกอบกั บ เราคาดว่ า ผลประกอบการใน 4Q64 จะยั ง
เดินหน้าทา All Time High รายไตรมาสใหม่ และยังคงจะดีต่อเนื่องไปยัง
ปี 65 ทาให้เรายังคงชื่นชอบบริษัทและยังคงแนะนา “ซื้อ”
LH
เรามีมุมมองบวกต่อ LH หลังคาดว่าผลประกอบการของบริษัทได้ผ่านจุด
ต่าสุดไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา และจะเห็นการฟื้นตัวในช่วง 4Q64 เป็นต้นไป
และจะฟื้นตัวต่อเนื่องไปยังปี 65 หลังได้แรงหนุนจาก (1) การผ่อนปรน
มาตรการควบคุม COVID-19 รวมไปถึงการเปิดประเทศ ซึ่งจะช่วยหนุนทั้ง
รายได้จากการโอนให้ปรับตัวดีขึ้น (2) รายได้ Recurring คาดว่าจะฟื้นตัวทั้ง
แง่อัตราการเช่าและรายได้ และ (3) เราคาดว่าส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
จะดีขึ้น โดยเฉพาะจาก HMPRO และ QH ประกอบกับ LH มีการจ่ายปันผล
สม่าเสมอ 5-6% ซึ่งปี 64 เราคาดไว้ 0.50 บาท ทาให้เรามองเป็นจังหวะใน
การทยอยสะสมเพื่อลงทุนระยะกลาง-ยาว
ORI
เรายังคงชื่นชอบ ORI และยังคงเลือกเป็น Top Pick ของกลุ่มอสังหาฯ หลัง
คาดว่าผลประกอบการใน 4Q64 จะฟื้นตัวเด่นจากการโอนโครงการ Park
Origin พญาไท ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีน้าหนักการโอนใน 4Q64
ประกอบกับเราคาดว่าผลประกอบการจะยังโตต่อเนื่องไปยังปี 65 หลังมีอีก
3 โครงการใหม่ในตระกูล Park Origin ที่จะเริ่มทยอยโอน นอกจากนี้เรา
คาดว่าจะได้แรงหนุนจากการเติบโตของโครงการแนวราบในกลุ่มของ BRI ที่
ยังมีกาลังซื้อจาก Real Demand และยังได้ประโยชน์จากการนาหุ้นระดม
ทุนในตลาด ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการขยายธุรกิจในปี 65 นอกจากนี้
ORI ยังมีปันผลระดับ 5% โดยเราคาดว่าปี 64 จะจ่ายอยู่ที่ 0.57 บาทต่อหุ้น
ทาให้เรายังคงแนะนา “ซื้อ” และให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 13.00 บาท

ข้อมูลสถิติปี 2565
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ความเสี่ยง
(1) HMPRO: การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง ส่งผลให้มีมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง และกาลังซื้อที่ชะลอตัว
(2) SONIC: สถานการณ์ COVID-19 ที่ค้นพบล่าสุด อาจนาไปสู่การล็อคดาวน์อีกครั้ง ซึ่งจะฉุดภาคการส่งออก
(3) LH: การล่าช้าในการก่อสร้างและกาลังซื้อที่อาจชะลอตัวหากเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งหากล็อคดาวน์อาจทาให้ Recurring Income ลดลง
(4) ORI: การก่อสร้างล่าช้า รวมทั้งผู้ซื้อถูกปฏิเสธสินเชื่อ และกาลังซื้อลดลง

CG Report
Corporate Governance Report Rating (CG Score) ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

รายงานการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR)
การเปิดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) นี้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสารวจ และประเมินจากข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอใน
มุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิ บัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการ
ประเมิน อนึ่ง ผลการสารวจดังกล่าว เป็นผลการสารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการสารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

CG Report
Anti-Corruption Progress Indicator (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)
ได้รับการรับรอง CAC

ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator
การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการดาเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสาหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบ (56-1) รายงานประจาปี แบบ(56-2)
หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอในมุมมอง
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน
เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด มิได้
ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของผลการสารวจ

CG Report
คาแนะนาการลงทุน
หุ้นรายตัว
BUY
TRADING
TRADING BUY
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“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“เก็งกาไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ซื้อเก็งกาไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
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“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด
“ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด
“ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ากว่า ตลาด

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

รายงานนี้จัดทาโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จากัด (“บริษัท”) บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่
เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง บริษัทไม่อาจยืนยันข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่ างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะ
นาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และตามมาตรฐานการวิเคราะห์ ทั้งนี้บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระทา ละเว้นการกระทา หรืองดเว้นการกระทาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการ
เผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบท
วิเคราะห์ที่ปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นาออกแสดงหรือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัท ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

