แนวโน้มกำรลงทุนประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน
1. 3 ก.พ. กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ กนง.
2. 17 ก.พ. กำรประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน
3. 22 ก.พ. กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงจีน

กลยุทธ์กำรลงทุนในเดือน กุมภำพันธ์ 2564
เรำประเมินกรอบ SET ในเดือน ก.พ. 2564 ไว้ที่ 1,466-1,572 จุด SET ยังมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง จำกปลำยเดือน ม.ค. หลังมีแรงขำย
จำกนักลงทุนต่ำงชำติออกมำต่อเนื่อง ประกอบกับกำรฟื้นตัวในอัตรำเร่งของอัตรำเงินเฟ้อสหรัฐฯ (U.S. Inflation Targeting อยู่ที่ 2%)
มุมมองที่เป็นบวกมำกขึ้น ต่อภำพรวมเศรษฐกิจโลกของ IMF ปัจจัยทั้งหมดเพิ่มน้ำหนักต่อกำรเกิด QE Tapering ซึ่งจะกระทบ Funds
Flow ในตลำดหุ้นภูมิภำค ซึ่งเป็นปัจจัยหนุน SET ตั้งแต่ 4Q63 ที่ผ่ำนมำ กลยุทธ์กำรลงทุนเรำยังคงเน้นลงทุนหุ้นในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
เฉพำะตัว โดยเฉพำะหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ และหุ้นแนะนำตำมพอร์ต Core Investment ของ
เรำ โดยกำรลงทุนรอบใหม่ เรำยังคงให้น้ำหนักเพียงกำรเก็งกำไร (ถือเงินสด 50%) และแนะนำขำยทำกำไรหุ้นที่เต็มมูลค่ำเชิงปัจจัยพื้นฐำน
หุ้นเด่นในเดือน ก.พ. 2564 เรำเลือก ORI STA KBANK และ PTG
หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
ORI
เรายังชื่นชอบ ORI และเลือกเป็น Top Picks สาหรับกลุ่มอสังหาฯ เนื่องจาก
(1) เราประเมินเบื้องต้นว่าแนวโน้มผลประกอบการ 4Q63 จะเติบโตทั้ง YoY
และ QoQ หลังมีการโอนที่แล้วเสร็จใหม่จานวนมาก (2) ยอด Presales ทั้งปี
63 อยู่ ที่ 2.56 หมื่ น ล้ า นบาท สู ง กว่ า เป้ า ที่ บ ริ ษั ท ตั้ ง ไว้ 19% สะท้ อ นถึ ง
ความสามารถในการขายท่ า มกลางการระบาดของ COVID-19 (3) ผล
ประกอบการปี 64 มีแนวโน้มฟื้นตัว หนุนจาก Backlog ที่รองรับราว 65% ของ
ประมาณการยอดโอน และ (4) การลงทุ น ร่ว มกั บทาง JWD ในการรุ กธุรกิจ
โลจิสติกส์ จะเป็นปัจจัยในการหนุนฐานรายได้ประจา นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลที่
สูงอยู่ระดับ 6.0-7.0% ต่อปี ทาให้เราแนะนา “ซื้อ”
STA
เราคาดก าไรสุท ธิ 4Q63 เติ บ โต YoY และ QoQ ท าสถิ ติ New High อี ก ครั้ง
เติ บ โตทั้ ง ธุ ร กิ จ ยางธรรมชาติ แ ละธุ ร กิ จ ถุ ง มื อ ยาง โดยมี ปั จ จั ย หนุ น จาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวช่วยหนุนธุรกิจยางธรรมชาติ ในปัจจุบันลูกค้ายาง
ล้อกลับมาดาเนินงานตามปกติแล้ว รวมถึงบริษัทได้รับคาสั่งซื้อไปจนถึงเดือน
เม.ย. 64 ขณะที่ธุรกิจถุงมือยาง แม้จะมีข่าวการฉีดวัคซีนในหลายประเทศ แต่
คาสั่งซื้อจากลูกค้าไม่ได้ลดลง และคาดว่า 1Q64 ยังสามารถปรับราคาขายเฉลี่ย
ถุงมือยางเพิ่ม QoQ ได้อีก เราเชื่อว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาอัตรากาไรขั้นต้น
ในระดับสูงได้ เนื่องจากราคาต้นทุนปรับเพิ่มในอัตราที่น้อยกว่าการปรับเพิ่มของ
ราคาขายเฉลี่ ย ถุ ง มื อ ยาง ขณะที่ ดี ม านด์ ถุ ง มื อ ยางทั่ ว โลกยั ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง
แนะนา “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 38.00 บาท

ข้อมูลสถิติปี 2564
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หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
KBANK
KBANK รายงานผลประกอบการกาไรสุทธิ 4Q63 ปรับตัวขึ้นจาก 3Q63 มาอยู่ที่
13,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.5%QoQ และเพิ่มขึ้น 50.6%YoY จากปัจจัยของ
การตั้ งส ารองด้ า นเครดิ ต ของธนาคารที่ ล ดลงมาอยู่ ที่ 669 ล้ า นบาท ลดลง
93.8%QoQ และลดลง 92.4%YoY เนื่องจากการกลับมาชาระหนี้ได้ตามปกติ
ของลูกหนี้ที่เข้ามาตรการพั กชาระหนี้ และความเข้าใจในสถานการณ์ของทาง
ธนาคารที่ มี ม ากขึ้ น ต่ อ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น โดยเรามองแนวโน้ ม ผล
ประกอบการในปี 64 เป็นบวก เนื่องจาก 1) แม้การตั้งสารองด้านเครดิตจะอยูใ่ น
ระดับสูง แต่การตั้งสารองดังกล่าวในปี 64 มีแนวโน้มลดลงจากความเสี่ยงของ
คุณภาพสินเชื่อที่ลดลง 2) การฟื้นตัวของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจ และ 3) การปรับตัวของรายได้ดอกเบี้ย จากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นมาช่วงปี
63 ที่ ผ่ า นมา ปั จ จุ บั น PBV อยู่ ที่ ร าว 0.7x ราคาเหมาะสมที่ 146.50 บาท
Upside 19.6%
PTG
เรามีมุมมองเป็นบวกต่อ PTG ในปี 2564 เนื่องจาก (1) การเติบโตของปริมาณ
การจ าหน่ า ยน้ ามั น จากการผ่ อ นคลายมาตรการส าหรับ พื้ น ที่ ค วบคุ ม ต่ า ง ๆ
โดยคาดว่าปริมาณการจาหน่ายน้ามันใน 1Q64 จะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ
แม้มีปัจจัยจากัดการเติบโตจากโรคโควิด-19 (2) ค่าการตลาดที่คาดว่ายังอยู่ใน
ระดับที่สูงราว 1.8-1.9 บาทต่อลิตร จากราคาน้ามันที่ค่อย ๆ ปรับตัวขึ้น และ
(3) โครงการปาล์ ม น้ ามั น ครบวงจรที่ ช่ ว ยหนุ น ก าไรให้ สู ง ขึ้ น ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทใช้กาลังการผลิตไบโอดีเซลเต็มกาลังการผลิตราว 5
แสนลิตรต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ามันไบโอดีเซล ซึ่งได้รับแรงหนุน
จากภาครัฐให้น้ามันดีเซล B10 เป็นเกรดมาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทมีแผน
ขยายก าลั งการผลิ ตภายหลังน า PPPGC เข้ า ตลาดฯ ในปี 2565 จากปั จ จั ย
ข้างต้น ทาให้เราคาดว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง เราจึงแนะนา
“ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 22.40 บาท อิง PER 20 เท่า มี Upside ที่ 31.8%

ข้อมูลสถิติปี 2564
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ควำมเสี่ยง
(1) ORI: กำรระบำดของ COVID-19 รุนแรงกว่ำที่ประเมินไว้ ส่งผลกระทบต่อกำรโอน และกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำกำหนด
(2) STA: ต้นทุนรำคำยำงสูงขึ้น เงินบำทแข็งค่ำ และอุตสำหกรรมยำนยนต์ชะลอตัว
(3) KBANK: กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้ำกว่ำที่คำดหมำย, ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับต่ำ, กำรควบคุมกำรแพร่ระบำด COVID -19 ของไทยและภูมิภำค
(4) PTG: ควำมผันผวนของรำคำน้ำมัน กำรระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และอุปสงค์ อุปทำนของปำล์มน้ำมัน
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รำยงำนนี้จัดทำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ข้อมูลที่อ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพื้นฐำนที่ผู้จัดทำได้พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่ง
ทัศนะต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพื้นฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดทำไม่อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
รวมไปถึงอำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิ ดเห็นและคำแนะนำที่ปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่ งบริษัทไม่
จำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรทำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
และควรศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์

