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แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน สิงหาคม 2564
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
1.
2.
3.
4.

4 ส.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.
16 ส.ค. การประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน
19 ส.ค. รายงานการประชุม FOMC
26-28 ส.ค. การประชุม Jackson Hole Symposium

กลยุทธ์การลงทุนในเดือน สิงหาคม 2564
เราคาดว่า SET ในเดือน ส.ค. ยังคงมีโอกาสต่อการปรับลดลงต่อเนื่อง หลังจากเดือน ก.ค. (1-27 ก.ค.) SET ปรับ
ลดลงกว่า 50.16 จุด (-3.2%) ความเสี่ยงที่ยังคงกดดัน SET มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ในประเทศที่จานวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มต่อเนื่อง แม้จะเริ่มมีการใช้มาตรการ
Semi-Lockdown ท าให้น ้าหนักต่อการปรับเพิ่มน ้าหนักมาตรการยังคงมีความเป็นไปได้ รวมไปถึงค่าเงินบาทที่
อ่อนค่า สวนทางกับการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งเป็นภาพสะท้อนความเชื่อมั่นต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ลดลง
Fund flow ที่ไหลออก (นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่อง) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่ปรับเพิ่ม ขณะที่
ปัจจัยต่างประเทศยังคงต้องติดตาม การส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของเฟด ในการประชุม Jackson
Hole Symposium (26-28 ส.ค.) โดยเราคาดว่าเฟดจะเริ่มส่งสัญญาณการทา QE Tapering ก่อนดาเนินการจริง
ในช่วง 1Q65 ประเด็นดังกล่าวจะสร้างความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุน และเพิ่มความผันผวนให้กับ SET ก่อนประชุม
Jackson Hole Symposium จะมาถึง เราประเมินกรอบแนวรับของ SET ไว้ที่ 1,530 จุด และ 1,510 จุด ขณะที่
แนวต้านด้านบน เราประเมินไว้ที่ 1,575 จุด กลยุทธ์การลงทุน เราเน้นลงทุนในหุ้นที่ยังมีราคา Laggard และปัจจัย
บวกเฉพาะตัว เราเลือกหุ้นเด่นในเดือน ส.ค. 2564 ได้แก่ KBANK BCH และ FSMART
หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
KBANK
แนวโน้มสำหรับผลประกอบกำร 3Q64 เป็นบวก YoY และ QoQ จำก
(1) แนวโน้มของรำยได้ดอกเบี้ยจำกปัจจัยกำรเติบโตของเงินให้สินเชื่อ
ที่อยู่อำศัยและสินเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์ และ (2) กำรตั้งสำรองคำดว่ำจะ
ทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับ 1H64 ที่รำว Credit Cost 1.6-1.8% แม้ว่ำ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดจะยังคงค่อนข้ำงเปรำะบำง อย่ำงไรก็ตำม
จำกมำตรกำรต่ ำง ๆ ที ่ ช่ ว ยเหลื อ ลู กหนี้ จำกทั ้ งทำงภำครัฐ และทำง
ธนำคำรจะช่วยลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวและจำกัดอัตรำเร่งของกำรเติบโต
ของ NPL ในระยะสั้น ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงมำจำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่มี
แนวโน้มชะลอตัวหลังจำกกำร WFH และกิจกรรมในสำขำที่ลดลงจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด โดยเรำยังคงแนะนำ "ซื้อ" Upside 71.0%
ปัจจุบันรำคำหุ้นปรับตัวลงมำตอบรับควำมเสี่ยงเชิงลบไปมำกแล้ว

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บาทต่อหุ้น)
15.2

P/B
(เท่า)
0.5

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
103.50

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
177.00
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หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
BCH
เรำคำดกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 727 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 161%YoY และ
125%QoQ ท ำสถิ ต ิ New High หนุ น จำกรำยได้ เ กี ่ ย วกั บ บริ ก ำร
โควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยยะ ขณะที่คำดว่ำผลประกอบกำร 3Q64
จะเป็นจุดสูงสุดของปี เนื่องจำกเป็น High Season ของธุรกิจ และคำด
ว่ ำ จะสำมำรถตรวจคั ด กรองโควิ ด -19 ใน 3Q64 ได้ ร ำว 9 แสนถึ ง
1 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นจำก 2Q64 ที่ 588,000 คน เรำประเมินกำไรสุทธิปี
2564 ที่ 2,320 ล้ำนบำท เติบโต 89%YoY จำกกำรรับรู้รำยได้เกี่ยวกับ
บริกำรโควิด-19 ที่เติบโตอย่ำงมีนัยสำคัญ ทั้งบริกำรตรวจคัดกรองโควิด19 กำรรักษำผู้ป่วยโควิด-19 และ Hospitel อย่ำงไรก็ตำมแนวโน้มกำไร
สุทธิปี 2565 เรำคำดว่ำจะลดลง 32%YoY เนื่องจำกฐำนกำไรปี 2564
ที่สูงผิดปกติ ซึ่งเป็นปีที่ได้ประโยชน์จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โควิด-19 แนะนำ “ซื้อ” ให้รำคำเป้ำหมำย 29 บำท อิงวิธี DCF (WACC
7.3% และ Terminal Growth 3%)
FSMART
เรำคำดก ำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 112 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7.3%YoY และ
เพิ่มขึ้น 0.5%QoQ จำกกำรคำดว่ำมูลค่ำกำรเติมเงิน มือถือลดลงรำว
7%YoY แต่มูลค่ำกำรโอนเงินเติบโตสูงในระดับ 24%YoY อย่ำงไรก็ตำม
เรำคำดแนวโน้ ม ผลประกอบกำร 2H64 จะเติ บ โตโดดเด่ น จำกเป้ ำ
กำรขยำยตู้บริกำรบุญเติมเป็น 135,000 ตู้ในปี 64 และ 20,000 ตู้
ภำยใน 3 ปีสำหรับตู้กำแฟสดเต่ำบินที่มีอัตรำกำไรขั้นต้น ทีส่ ูงกว่ำตู้ชนิด
อื่น ๆ นอกจำกนี้ บริษัทมีแผนกำรเป็นตัวแทนธนำคำรพำณิชย์อีกอย่ำง
น้อย 1 รำย และให้บริกำรถอนเงินสดที่ตู้บุญเติม ผ่ำน K Plus เป็นครั้ง
แรก รวมถึงบริษัทได้ดึงพันธมิตรอย่ำง KBTG และ TG Fone เพื่อรุก
ธุรกิจสินค้ำเงินผ่อน ยกระดับกำรบริกำรให้ครบวงจรมำกขึ้น โดยเรำ
ประเมินกำไรสุทธิปี 64 อยู่ที่ 479 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3.3%YoY และคำด
เงินปันผลปี 64 อยู่ที่ 0.59 บำทต่อหุ้น คิดเป็น Div. Yld. ที่ 5.40%
จึงแนะนำ “ซื้อ” ให้รำคำเป้ำหมำยที่ 13.40 บำท (อิง PE ที่ 17.98 เท่ำ)

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บาทต่อหุ้น)
0.93

P/B
(เท่า)
7.5

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
26.00

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
29.00
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ความเสี่ยง
(1) KBANK: NPL เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งกว่าคาดจากปัจจัยเศรษฐกิจที่มีความผันผวนมากขึ้น และการเติบโตของสินเชื่อน้อยกว่าคาด
(2) BCH: การปรับลดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ของสานักงานประกันสังคม และการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐ
(3) FSMART: การขยายตู้บริการไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
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รายงานนี้จัดทาโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานนี้ได้มาจากส่วนวิจัยพื้นฐานที่ผู้ จัดทาได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ ซึ่ง
ทัศนะต่างๆ ในรายงานนี้อิงอยู่บนพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทาไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิ ดเห็นและคาแนะนาที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทไม่
จาเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรทาความเข้าใจอย่างถ่ องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์ แต่ละ
ประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์

