บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
สำนักงำนใหญ่ (อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์)
เลขที่ 540 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ห้อง 501, ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต
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แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน ตุลาคม 2564
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4 ต.ค. การประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน
14 ต.ค. รายงานการประชุม FOMC
14-15 ต.ค. การประชุมสภายุโรป
15-17 ต.ค. การประชุม IMF
20 ต.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน
21 ต.ค. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา
26 ต.ค. ผลการสารวจการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ในยุโรป
28 ต.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น
28 ต.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป

กลยุทธ์การลงทุนในเดือน ตุลาคม 2564
เราคาดว่า SET ในเดือน ต.ค. จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,590 – 1,670 จุด เราคาดว่า SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ
Sideway up จากปัจจัยบวกต่อเนื่องจากปลายเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา มาจาก (1) เฟดยอมรับ เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง
อีกนาน เรามองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มวัฎจักร ธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิต (KBANK KKP BBL SCB และ BLA)
(2) สถานการณ์โควิด -19 ที่คลี่คลายต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วง 4Q64 จะมีวัคซีนเข้ามามากถึง 104 ล้านโดส
(3) การผ่อนคลายล็อกดาวน์ แม้จะยังคง พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีก 2 เดือน (สิ้นสุด พ.ย. 64) พร้อมเปิดพื้นที่นาร่อง 4 จังหวัด
และพร้อมทยอยเปิดเพิ่มอีก 10 จังหวัด (รวม กทม.) ในเดือน พ.ย. และอี ก 20 จังหวัด ในเดือน ธ.ค. เรามองเป็นบวก
ต่อ Domestic play (AOT MAJOR CRC CPALL SPA ERW และ HMPRO) (4) การฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจ
โลกที่ต่อเนื่อง ยังคงส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มส่งออก (TU HANA KCE PACO MEGA และ SMPC) และ (5) มุมมองเชิง
บวกต่อราคาน้ามันดิบ จากความต้ องการใช้น้ามันดิบใน 4Q64 อยู่สูงกว่าอุปทาน เรามองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่ม Oil
play (PTTEP PTT TOP IRPC SPRC PTTGC และ IVL) เราเลือกหุ้น เด่น ในเดือน ต.ค. 2564 ได้แ ก่ CHG BDMS
KBANK KKP และ ORI
หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
CHG
เราคาดว่าผลประกอบการ 3Q64 New High ต่อเนื่อง หนุนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการตรวจคัดกรอง การรักษาผู้ป่วยโควิด-19
ในโรงพยาบาลและ Hospitel ซึ ่ งในเดื อ น ส.ค. สามารถตรวจคั ด กรอง
โควิด-19 ได้ 1,200-1,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 800-1,000 คนต่อวัน
ในช่วง 2Q64 โรงพยาบาลได้ขยายเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็น 600 เตียง
จาก 400 เตียงใน 2Q64 และขยายจานวนเตียง Hospitel เป็น 7,000 เตียง
จาก 2,000 เตียงใน 2Q64 รวมถึงให้บริการ ASQ อีก 1,500 เตียง ขณะที่
รับจ้างเหมาบริการศูนย์หัวใจ เรามองเป็นช่องทางรายได้ใหม่ในอนาคตที่มี
ศักยภาพ แม้ในปัจจุบันรายได้ในส่วนนี้ยังเติบโตไม่มาก เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโควิ ด -19 ท าให้ ม ี ก ารเลื ่ อ นเคสออกไป แต่ ย ั ง มี Pent Up
Demand ที่รอการรักษาอยู่

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บาทต่อหุ้น)
0.18

P/B
(เท่า)
7.8

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
3.70

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
4.40

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
สำนักงำนใหญ่ (อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์)
เลขที่ 540 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ห้อง 501, ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต
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หุ้นเด่นประจำเดือน

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บาทต่อหุ้น)
0.44

P/B
(เท่า)
4.5

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
22.50

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
27.00

KBANK
คาดแนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY จาก (1) การ
เติ บ โตของรายได้ ด อกเบี ้ ย ตามเงิ น สิ น เชื ่ อ ที่ เ ติ บ โตได้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
สิ้นเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 12.6%YoY และ (2) แนวโน้มการตั้งส ารองที่จะ
ทรงตัว YoY และ QoQ ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดถูก
ลดทอนด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ จากมาตรการของธนาคารและภาครั ฐ ทั ้ งนี้
แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงปลายปีจะช่วยหนุนผลประกอบการ
ในปี 65 จากค่าใช้จ่ายการตั้งสารองที่จะทยอยลดลง ในอนาคตธนาคารมี
แนวโน้มที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทากาไร ซึ่งจะเป็น
อี ก หนึ ่ ง Upside ให้ ก ั บ ธนาคาร ราคาเป้ า หมาย 177.00 บาท Upside
30.6%

15.2

0.7

137.50

177.00

KKP
คาดแนวโน้ ม ผลประกอบการ 3Q64 จะชะลอตั ว YoY และ QoQ จาก
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมที่จะลดลงจากฐานที่สูงใน 2Q64 ตามมูลค่าการซื้อ
ขายใน ตลท. และ (2) รายได้ดอกเบี้ยที่หดตัวตาม NIM ที่ลดลง จากการที่
ธนาคารเน้นขยายสินเชื่อไปยังสินเชื่อที่มีคุณภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดีการ
เติบโตของสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาและต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากเงินฝาก
ที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการของธนาคารในระยะยาว
ราคาเป้าหมาย 68.50 บาท Upside 23.4%

6.50

1.0

55.50

64.00

ชื่อหุ้น
BDMS
หลังจากมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในวันที่ 1 ก.ย. เริ่มเห็นจานวนผู้ป่วยเข้า
มาใช้บริการในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น และหากมีการเปิดประเทศจะเป็น
Sentiment เชิงบวกต่อธุรกิจ โดยฐานปกติของรายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติคิด
เป็น 30% ของรายได้การรักษาพยาบาลทั้งหมด ขณะที่ช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 สัดส่วนรายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติอยู่ที่ 18% ของรายได้การ
รักษาพยาบาลทั้งหมด เราคาดผลประกอบการ 3Q64 เติบโต YoY และ
QoQ จากจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดือน ก.ค.-ส.ค. ที่อยู่ในระดับสูง เป็น
ปัจจัยหนุนผลประกอบการ สะท้อนจากการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในช่วง
ก.ค. 64 อยู่ที่ราว 6,850 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 2Q64 ที่ 3,950 คนต่อวัน
ด้านอัตราการครองเตียงทั้งหมดในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 75% เพิ่มขึ้นจาก
2Q64 ที่ 60% โดยอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง ก.ค. 64
อยู่ที่ 95% เพิ่มจาก 2Q64 ที่ 75% นอกจากนี้โรงพยาบาลขยายเตียงรองรับ
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็น 2,850 เตียง (เดิม 1,900 เตียงใน 2Q64) และขยาย
การให้บริการ Hospitel เป็น 4,200 เตียง (เดิม 500 เตียง) รวมถึงการ
ร่ ว มมื อ กั บ กองทั พ อากาศสร้ า งโรงพยาบาลสนาม (ธู ป ะเตมี ย ์ ) จ านวน
100 เตียง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง
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หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
ORI
เรายังชื่นชอบ ORI และเลือกเป็นหุ้น Top Picks ของกลุ่มพัฒนาอสังหาฯ
เนื่องจาก (1) แนวโน้มผลประกอบการยังโตต่อเนื่องใน 2H64 โดยเฉพาะใน
4Q64 ที่คาดว่าจะทาจุดสูงสุดของปี 64 หนุนจากการโอน Backlog จากทั้ง
โครงการเสร็จใหม่ Park Origin พญาไท ซึ่งเป็นโครงการมูลค่าสูงกว่า 4,600
ล้านบาท ที่มี Take Up Rate ไปแล้วกว่า 60% และการขายสต๊อกโครงการ
ที่เกิดขึ้นในช่วง 9M64 และด้านยอดขาย Presales ซึ่งคาดว่าจะเกิด Pent
Up Demand (2) New S curve จากกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ Alpha ที ่ ส ่ ง เสริ ม การ
เติบโตในอนาคต ธุรกิจ AMC ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจ Logistic และ
ธุ ร กิ จ พลั งงานทางเลื อ ก (3) บริ ษ ั ท ได้ Sentiment บวกจากแผนน า BRI
(บริทาเนีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้ายื่น Filling และ (4) เงินปันผลที่
อยู่ในระดับสูง 6.5% ต่อปี (ส าหรับ 2H64 คาดเงินปันผลที่ 0.47 บาทต่อ
หุ้น 2H64 Div.Yld. 4.8%)

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บาทต่อหุ้น)
1.31

P/B
(เท่า)
1.6

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
10.10

ความเสี่ยง
(1) CHG: การปรับลดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ของสานักงานประกันสังคม และการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐ
(2) BDMS: การเลื่อนเปิดประเทศ ส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการของโรงพยาบาลได้
(3) KBANK: สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ฟื้นตัวได้ช้ากว่าคาด และ NPL ที่เพิ่มขึ้นเร่งตัวกว่าคาด
(4) KKP: สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ฟื้นตัวได้ช้ากว่าคาด NPL ที่เพิ่มขึ้นเร่งตัวกว่าคาด และการแข่งขันในตลาดสินเขื่อเช่าซื้อที่รุนแรงมากขึ้น
(5) ORI: ความเสี่ยงจากการโอนทั้งการถูกปฏิเสธสินเชื่อ รวมถึงการก่อสร้างที่ล่าช้า และความเสี่ยงจากกาลังซื้อที่ชะลอตัวลง หากเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
11.00

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 โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการ
ประเมิน อนึ่ง ผลการสารวจดังกล่าว เป็นผลการสารวจ ณ วันที่ ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิจการ
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
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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

อุตสาหกรรม
OVERWEIGHT
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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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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

