แนวโน้มกำรลงทุนประจำเดือน มกรำคม 2564
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20 ม.ค. กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงจีน
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8. 28 ม.ค. กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ

กลยุทธ์กำรลงทุนในเดือน มกรำคม 2564
กำรลงทุนเดือน ม.ค. 64 เรำคำดว่ำตลำดหุ้นจะยังคงปรับเพิ่มต่อเนื่อง แรงหนุนจำก Fund Flow และควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์โควิด-19
ในประเทศ ที่เริ่มผ่อนคลำย ยังคงเป็นปัจจัยหนุน SET ให้มีโอกำสปรับเพิ่มขึ้น เพื่อทดสอบเป้ำหมำยระยะสั้นที่ 1,550 จุด ประกอบกับปัจจัย
บวกจำกต่ำงประเทศ หลังควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ Brexit คลี่คลำยลง ควำมเป็นไปได้ในกำรออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้น จำกัด Downside ของกำรลงทุนในระยะสั้น ในปี 2564 เรำประเมินว่ำกำรเข้ำถึงวัคซีนโควิด -19 และกำรฟื้นตัวของภำพรวม
เศรษฐกิจ เป็น Upside ที่ทำให้เรำคำดว่ำ Market Consensus มีโอกำสปรับเพิ่มประมำณกำรผลประกอบกำรในปี 2564 และเป็นปัจจัยที่
ทำให้ SET ยังคงมีโอกำสไปต่อ แต่อีกด้ำนควำมเสี่ย งจำกกำรลดขนำด QE ทั่วโลกของทั้ง ECB และ FED หลังสถำนกำรณ์โควิด -19
คลี่คลำย จะเป็นปัจจัยจำกัด Upside ทำให้เรำประเมินกรอบ SET ในปี 2564 ไว้ที่ 1,581-1,686 จุด (+0.5S.D. และ สมมติฐำนผล
ประกอบกำรรวมในปี 2564 ที่คำดว่ำจะเติบโต 23%YoY)
หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
AMATA
แม้ในระยะสั้นบริษัทจะได้รับ Sentiment ลบ จากจานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (การแพร่ ร ะบาดรอบใหม่ ) ส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลเลื่ อ นการ
พิจารณาลดเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศออกไป อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่า
รั ฐ บาลจะสามารถควบคุม การแพร่ ระบาดให้ อยู่ ใ นวงจากั ดได้ รวมทั้ งความ
คืบหน้าวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่คาดว่าจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในช่ ว ง
กลางปี 64 ซึ่งจะนาไปสู่การเปิดประเทศอีกครั้ง โดยเราคาดว่าหากมีการเปิด
ประเทศจะทาให้การโอนที่ดินในนิคมฯ ทั้งในไทย และเวียดนามฟื้นตัวโดดเด่น
เมื่อเทียบกับปี 63 ประกอบกับความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่ า ง
สหรัฐฯ และจีนยังเป็นปัจจัยหนุนต่อการย้ายฐานการผลิต ทั้งนีเ้ ราคาดว่าราคาที่
ปรับตัวลงมาก่อนหน้า ได้ตอบรับข่าวลบไปแล้ว เราจึงมองเป็นจังหวะในการเข้า
สะสม เพื่อลงทุนระยะยาว

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บำทต่อหุ้น)
1.24

P/B
(เท่ำ)
1.10

รำคำ
(บำทต่อหุ้น)
16.30

รำคำเป้ำหมำย
(บำทต่อหุ้น)
20.40

หุ้นเด่นประจำเดือน

ชื่อหุ้น
CPF
CPF มีความน่าสนใจจาก (1) สถานการณ์ COVID-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดใน
ไทย (จ.สมุทรสาคร) ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความกังวลในการบริโภคอาหารทะเล
และคาดว่า จะหัน มาบริโภคเนื้อ หมู และไก่ แทน เป็ น ปั จ จัย หนุ น CPF (2) ดี ล
เทสโก้ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 จะช่วยเพิ่มช่องทางการจาหน่ายให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของ CPF (3) ราคาต้นทุนอาหารสัตว์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้นในปี 2564 ไม่ได้
กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ (4) ปี 2564 แนวโน้มธุรกิจหมูในเวียดนาม
และจีนคาดว่าจะทรงตัว YoY จากราคาหมูที่เริ่มอ่อนตัว แต่ยังอยู่ในระดับสูง
กว่าก่อนเกิดโรค ASF นอกจากนี้เรามองว่าราคาที่ปรับตัวลงมา สะท้อนความ
กังวลมากเกินไป แนะนา “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 43.00 บาท
BBL
BBL โดยสินเชื่อของธนาคารค่อนข้างมีความแข็งแกร่งสูงกว่าธนาคารรายอื่น
เนื่องจากมีพอร์ตสินเชื่อที่เป็นลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลักซึ่งได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนทางเศรษฐกิจในปี 63 น้อยกว่ากลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ แนวโน้มผล
ประกอบการเป็ น บวกในปี 64 หลั งจากรวมงบของ Permata เข้ า มาเต็ ม ปี
รวมไปถึงธนาคารยังได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Permata ไปแล้วในช่วงที่
ผ่านมาเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการในปี 64 ทั้งนี้จากความผันผวนในปี 63
ทาให้ธนาคารต้องตั้งสารองอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมากทาให้ฐานกาไรในปี 63
อยู่ ใ นระดั บ ต่า อย่ า งไรก็ ดี ยั ง ต้อ งเฝ้ าระวั งการเพิ่ ม ขึ้น ของ NPL หลั งยกเลิก
มาตรการพักชาระหนี้ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วง 4Q63-1Q64 โดยเรา
มองว่าธนาคารได้เตรียมรับมือกับปัจจัยดังกล่าวไปค่อนข้างมากแล้ว และมีฐานะ
การเงินที่แข็งแรง โดยจากรายงานของทาง ธปท. ลูกหนี้ของธนาคารพานิชย์มี
กลุ่มเปราะบางที่ลดลง ซึ่งแบ่งเป็นลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อยที่สามารถ
กลับมาชาระหนี้ตามปกติได้ที่ 66% และ 70% ตามลาดับ ปัจจุบัน PBV อยู่ที่
ระดับประมาณ 0.5-0.55x ราคาเหมาะสมที่ 142.50 บาท Upside 20.8%

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บำทต่อหุ้น)
2.83

P/B
(เท่ำ)
1.30

รำคำ
(บำทต่อหุ้น)
27.00

รำคำเป้ำหมำย
(บำทต่อหุ้น)
43.00

11.0

0.52

121.00

142.50

ควำมเสี่ยง
(1) AMATA: กำรระบำดของ COVID-19 รุนแรงกว่ำที่ประเมินไว้
(2) CPF: ควำมผันผวนของรำคำเนื้อสัตว์ รำคำวัตถุดิบอำหำรสัตว์สูงขึ้น และเงินบำทแข็งค่ำ
(3) BBL: กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจทำได้ช้ำกว่ำที่คำดหมำยเอำไว้ และกำรควบคุมกำรระบำดของ COVID-19 รอบใหม่
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รำยงำนนี้จัดทำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ข้อมูลที่อ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพื้นฐำนที่ผู้ จัดทำได้พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่ง
ทัศนะต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพื้นฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดทำไม่ อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ
รวมไปถึงอำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิ ดเห็นและคำแนะนำที่ปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่
จำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรทำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
และควรศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์

