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แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2 พ.ย. รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น
4 พ.ย. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
4 พ.ย. การประชุมองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามันและชาติพันธมิตร (OPEC+)
10 พ.ย. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.
15 พ.ย. การประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน
22 พ.ย. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน
25 พ.ย. รายงานการประชุม FOMC

กลยุทธ์การลงทุนในเดือน พฤศจิกายน 2564
เราคาดว่า SET ในเดือน พ.ย. จะเคลื่อนไหวในกรอบ SET 1,580-1,670 จุด (แนวต้าน 1,650/1,670 จุด และแนวรับ
1,600/1,580 จุด) เราคาดว่า SET จะผันผวนในกรอบ Sideway ถึง Sideway Down โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือน พ.ย.
ที่เราคาดว่า SET จะมีแรงกดดันจาก (1) ความชัดเจนของแผนการปรับลด QE ของเฟด ที่คาดว่าจะออกมาหลังการ
ประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. (รู้ผลเช้า 4 พ.ย. ตามเวลาไทย) และ (2) การประชุม OPEC+
(4 พ.ย.) เพื่อกาหนดแผนการผลิตน้ามันดิบในเดือน ธ.ค. 64 โดยเราคาดว่า OPEC+ จะเพิ่มกาลังผลิต 4 แสนบาร์เรล
ต่อวัน ตามแผนเดิม แม้ภาพของความต้องการใช้น ้ามันดิบจะแข็งแกร่ง และมีมากกว่าอุปทานในตลาด แต่การเพิ่ม
กาลังผลิตต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเดือน ธ.ค. จะทาให้ส่วนต่างระหว่าง Demand และ Supply แคบลงและ
จากัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันดิบ ขณะที่ในประเทศยังคงต้องติดตามสถานการณ์การเมือง และสถานการณ์โควิด -19
หลังเริ่มใช้มาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 46 ประเทศ 1 พ.ย. เรากลับมาให้น ้าหนักหุ้นที่ถูกคาดหมายผล
ประกอบการเติบโตโดดเด่น ในช่วง 3Q64 เราเลือก TM NER และ SONIC รวมไปถึงการคาดหมายผลประกอบการ
4Q64 ที่แข็งแกร่ง SPALI PACO FSMART FORTH และ APURE เราเลือกหุ้นเด่นในเดือน พ.ย. 2564 ได้แก่ SPALI
PACO และ FORTH
หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
SPALI
เรายังคงชื่นชอบ SPALI แม้เราคาดว่าผลประกอบการ 3Q64 จะชะลอตัว
ลง QoQ แต่ ค าดว่ า จะเห็ น การฟื ้ น ตั ว อย่ า งมี น ั ย ยะใน 4Q64 ซึ ่ ง หนุ น
จ า ก Backlog ท ี ่ จ ะ ร ั บ ร ู ้ ใน ช ่ วง ด ั ง ก ล ่ า ว กว ่ า 9 ,786 ล ้ า นบ า ท
ซึ่ง Secured เป้าโอนในปี 64 ที่เราคาดไว้ทั้งหมด รวมทั้งมาตรการจาก
ธปท. ที ่ ม ี ก ารผ่ อ นปรนมาตรการ LTV จะเป็ น ตั ว กระตุ ้ น ก าลั งซื ้ อ ของ
ผู้บริโภค ขณะที่ภาพรวมปี 65 เราคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่อง ตาม
การฟื้นตัวเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนเปิดโครงการของบริษัท ที่คาดว่าจะเปิดตัว
ไม่น้อยกว่าปี 64 ทาให้เรายังคงแนะนา “ซื้อ” ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี
65 ที่ 25.00 บาท อิง PER 8.8 เท่า

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บาทต่อหุ้น)
2.72

P/B
(เท่า)
1.5

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
22.80

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
25.00
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หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
FORTH
แม้ว่าเราคาดผลประกอบการของบริษัทในช่วง 3Q64 จะชะลอตัว จากการ
ขายชิ ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ ล ดลง QoQ และการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ที่ทาให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ทางานโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐได้
รวมถึงการชะลอตัวของธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ทาให้เราคาดกาไรสุทธิ 3Q64
ลดลง 19%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 25%YoY แต่เรามองว่าผลประกอบการจะ
ฟื้นตัวใน 4Q64 ส่วนหนึ่งมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังที่มีการ
เปิดประเทศ นอกจากนี้การขยายตู้คาเฟ่อัตโนมัติเต่าบิน เราคาดว่าจะหนุน
รายได้ให้ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิสในปี 64-66 เติบโต CAGR ที่ 29% โดยบริษัท
ตั้งเป้าขยาย 1,000 และ 10,000 ตู้ในปี 64-65 ตามล าดับ เรายังมองผล
ประกอบการปี 65-66 เติบโตโดดเด่น โดยยังคงค าแนะน า “ซื้อ” ราคา
เป้าหมายปี 65 ที่ 21.60 บาท อิง PER 21 เท่า
PACO
เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อรายได้ในช่วง 2H64 เนื่องจากมีแนวโน้มรายได้
เติบโตจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันได้มีค าสั่งซื้อ
สินค้า (Backlog) จากลูกค้าต่างประเทศถึงเดือน ก.พ. 65 ในด้านของราคา
อลูมิเนียมก็ได้เริ่มมีการปรับตัวลงไปสู่ในระดับปกติ รวมถึงบริษัทยังได้มีการ
ลงนามสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจ OEM กับค่ายรถยนต์ ที่มีมูลค่า สัญญากว่า
800 – 1,200 ล้านบาท และมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี สาหรับ OEM และ
ต่อเนื่องด้วยระยะเวลาอีก 10 ปี ในด้าน OES คาดการณ์บริษัทเริ่มรับรู้
รายได้บางส่วนใน 1Q65 โดยเรายังคงแนะน า “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่
3.70 บาท

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บาทต่อหุ้น)
0.79

P/B
(เท่า)
7.3

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
20.40

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
21.60

0.10

2.6

3.08

3.70

ความเสี่ยง
(1) SPALI: ความเสี่ยงจากการโอนทั้งการถูกปฏิเสธสินเชื่อ รวมถึงการก่อสร้างที่ล่าช้า และความเสี่ยงจากกาลังซื้อที่ชะลอตัวลง หากเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว
(2) FORTH: การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทาให้การเข้าพื้นที่และส่งมอบงานโครงการภาครัฐล่าช้า รวมถึงการลดลงของมูลค่าการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
(3) PACO: สถำนกำรณ์ COVID-19 ในประเทศที่อำจมีผลกระทบต่อกำรฟื้ นตัวของตลำดในประเทศ

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
SELL

“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“เก็งกาไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ซื้อเก็งกาไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรม
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“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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