แนวโน้มกำรลงทุนประจำเดือน เมษำยน 2564
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 เม.ย. การประชุม OPEC
8 เม.ย. รายงานการประชุม FOMC
9-11 เม.ย. การประชุม IMF
15 เม.ย. การประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน
20 เม.ย. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน
20 เม.ย. ผลการสารวจการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ในยุโรป
22 เม.ย. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป
27 เม.ย. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น
29 เม.ย. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

กลยุทธ์กำรลงทุนในเดือน เมษำยน 2564
เรำประเมินกรอบ SET ในเดือน เม.ย. 2564 ไว้ที่ 1,530-1,620 จุด ภำพรวมกำรลงทุนในเดือน เม.ย. ยังมีโอกำสผันผวนในกรอบ
Sideway ถึง Sideway up จำกปัจจัยหนุนภำยในประเทศ โดยเฉพำะนโยบำยรัฐฯ ทั้งกำรกำหนดนโยบำย EV Car 2035 และภูเก็ต
Sand Box (แนะนำลงทุน Core Investment ของเรำใน Theme หุ้นที่ได้ประโยชน์จำกนโยบำยภำครัฐ EV CAR Thailand 2035
และหุ้นที่ได้ประโยชน์จำกกำรเปิดประเทศ อย่ำงไรก็ตำมยังมีควำมเสี่ยงที่ต้องติดตำม ได้แก่ (1) ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน
โดยสหรัฐฯ และชำติตะวันตก ออกมำตรกำรคว่ำบำตรจีน เกี่ยวกับปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีน กรณีชนกลุ่มน้อยชำวมุสลิม
อุยกูร์ในซินเจียง (ติดตำมควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หำกมีกำรยกระดับเป็นกำรคว่ำบำตรทำงกำรค้ ำ) (2) ควำมกังวลต่อวิกฤตค่ำเงินลีรำของ
ประเทศตุรกี จะกระทบค่ำเงินของกลุ่มประเทศ Emerging Market และ Frontier Market โดยเฉพำะประเทศที่มีภำพรวมเศรษฐกิจ
อ่อนแอ และ (3) รำคำน้ำมันดิบที่ปรับลดลง จำกควำมกังวลต่อกำรที่หลำยประเทศในยุโรปประกำศใช้มำตรกำรล็อกดำวน์รอบใหม่เพื่อ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและควำมต้องกำรใช้น้ำมัน รวมไปถึงกำรที่รัฐบำล
เยอรมนีประกำศขยำยเวลำกำรใช้มำตรกำรล็อกดำวน์ออกไปอีก 1 เดือน ติดตำมกำรประชุม OPEC+ วันที่ 1 เม.ย. หุ้นเด่นในเดือน เม.ย.
2564 เรำเลือก AIE NOBLE และ ORI
หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
AIE
เรามองว่า AIE จะสามารถทากาไรเพิ่มขึ้นในปี 2564 โดยคาดว่ารายได้รวม
จะอยู่ที่ 6,323 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%YoY และกาไรสุทธิอยู่ที่ 592 ล้าน
บาท เติบโต 21.2%YoY โดยมีปัจจัยหนุนจาก (1) การสนับสนุนจากภาครัฐ
ที่ปรับให้น้ามันดีเซล B10 เป็นเกรดมาตรฐานแทน B7 ซึ่งเราคาดจะทาให้
ปริมาณการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นราว 18%YoY และ (2) การ
จัดการวัตถุดิบและสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราหมุนเวียนสินค้าที่
เร็วขึ้นที่ 20-30 วัน โดยเราแนะนา “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 2.76 บาท อิง
PER ที่ 21.85 เท่ า (ค่ า เฉลี่ ย -0.5SD ย้ อ นหลั ง 5 ปี ข อง GGC PTG UAC
และ EA) Upside ที่ 40.8%

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บาทต่อหุ้น)
0.11

P/B
(เท่า)
4.10

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
1.96

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
2.76

หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
NOBLE
เรายั งคงเลื อ ก NOBLE เป็ น Monthly อี ก หนึ่ งเดื อ น หลั งจากแนะนาไป
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยประเมินว่าบริษัทยังได้ปัจจัยบวกจาก (1) แนวโน้ม
ผลประกอบการปี 64 ที่ยังอยู่ในระดับที่ดี หลังมีการรับรู้รายได้จากโครงการ
ที่จะแล้วเสร็จใหม่ ประกอบกับหากมีการเปิดประเทศจะเป็น Upsides ต่อ
บริ ษั ท ซึ่ ง คาดว่ า ยั ง มี Pent Up Demand จากกลุ่ ม ลู ก ค้ า ต่ า งชาติ เ ป็ น
จานวนมาก โดยบริษัทยังเป็นผู้ นาในกลุ่ม Oversea Market (2) แนวโน้ม
รายได้ในปี 66 ที่คาดว่าจะปรับตัวก้าวกระโดด โดยเป็นผลจากการรุกเปิด
11 โครงการ มูลค่า 4.51 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่มีการ
เปิ ด เพี ย ง 1-2 โครงการต่ อ ปี และ (3) อั ต ราเงิ น ปั น ผลที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง
8-10% โดยบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผล 2H63 จานวน 0.50 บาทต่อหุ้น
(XD 10 พ.ค.) และคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลในปี 64 จานวน 0.82 บาทต่อ
หุ้น ทาให้เรายังแนะนา “ซื้อ”
ORI
เรายังคงชื่นชอบ ORI และเลือกเป็น Top Pick กลุ่มอสังหาฯ โดยคาดว่าผล
ประกอบการปี 64 จะฟื้นตัว 18%YoY เป็น 3,131 ล้านบาท โดยหนุนจาก
Backlog ที่จะรับรู้เป็นยอดโอนในปี 64 จานวน 14,600 ล้านบาท Secure
เป้าโอนแล้วกว่า 80% ส่วนที่เหลือจะมาจากการขายสต๊อกโครงการที่มีอยู่
รวมทั้งโครงการแนวราบ ที่คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีต่อเนื่องจากปี 63
ขณะที่มอง Upsides จากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ซึ่งนับว่าบริษัทเป็น หนึ่ ง ใน
บริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขายให้ลูกค้าต่างชาติ ใน
ส่วนของธุรกิจใหม่ทั้ง Logistic ที่ร่วมมือกับ JWD และธุรกิจ AMC จะเป็น
ปัจจัยหนุนผลประกอบการ New S-Curve ใหม่ในอนาคต นอกจากนี้บริษัท
ยังมีเงินปันผลในระดับสูง 6-8% ทาให้เรายังแนะนา “ซื้อ”

ข้อมูลสถิติปี 2564
EPS
(บาทต่อหุ้น)
1.37

P/B
(เท่า)
1.5

ราคา
(บาทต่อหุ้น)
8.55

ราคาเป้าหมาย
(บาทต่อหุ้น)
9.90

1.28

1.2

8.40

9.80

ความเสี่ยง
(1) AIE: ความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มดิบและน้ามันไบโอดีเซล การระบาดของโรคโควิด-19 และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
(2) NOBLE: การระบาดของ COVID-19 รุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลกระทบต่อการโอน และการก่อสร้างล่าช้ากว่ากาหนด
(3) ORI: การระบาดของ COVID-19 รุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลกระทบต่อการโอน และการก่อสร้างล่าช้ากว่ากาหนด
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รายงานนี้จัดทาโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานนี้ได้มาจากส่วนวิจัยพื้นฐานที่ผู้จัดทาได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้
ซึ่งทัศนะต่างๆ ในรายงานนี้อิงอยู่บนพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทาไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและคาแนะนาที่ปรากฏในรายงานนี้เป็น ความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์
ซึ่งบริษัทไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของ
หลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์

