
  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2563 

ชื่อหุ้น EPS 
(บำท) 

P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำท) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำท) 

AMATA 1.40 0.9 14.30 16.60 
เราคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะฟื้นตัวในช่วง 2H63 
อย่างโดดเด่น โดยมีปัจจัยหนุนจาก (1) สงครามการค้า
ระหว่ า งสหรั ฐฯ  และจีนที่ ปะทุขึ้ น  เป็นปั จจั ย เ ร่ ง ให้
ผู้ประกอบการมีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยและ
เวียดนาม (2) หลายประเทศมีการปลดล็อค หลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีสัญญาณที่ดีขึ้น ส่งผลให้
การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น (3) รายได้จากธุรกิจ
สาธารณูปโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลังโรงงานกลับมาผลิต
ตามเดิม และ (4) การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก AMATAV หลัง
คาดว่าจะมีการโอนที่ดินในนิคมฯ เวียดนาม โดยหากราคา
ปรับตัวลง เรามองเป็นจังหวะในการทยอยสะสม 

 
 
 

 

    

แนวโน้มกำรลงทุนประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน 
1. 4 มิ.ย. ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) ประชุมก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย 
2. 10 มิ.ย. ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ประชุมก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (FOMC) 
3. 16 มิ.ย. ธนำคำรกลำงญี่ปุ่น (BoJ) ประชุมก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย 
4. 22 มิ.ย. ธนำคำรกลำงจีน (BoC) ประชุมก ำหนดอัตรำดอกเบีย้นโยบำย 
5. 24 มิ.ย. ธนำคำรกลำงไทยประชุมก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (กนง.) 

กลยุทธ์กำรลงทนุในเดือน มิถุนำยน 2563
เรำเร่ิมให้ควำมระมัดระวังต่อแรงขำยท ำก ำไรระยะสั้น โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำร 
ล็อคดำวน์เมือง ระยะที่ 3 ที่ปรับเพ่ิมอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในช่วงปลำยเดือน พ.ค. ขณะที่ประเด็นรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับเพ่ิมอย่ำง
แข็งแกร่ง โดยเฉพำะเดือน มิ.ย. ที่จะมีกำรลดก ำลังผลิตจำกซำอุฯ อีก 1 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน รวมไปถึงกำรฟ้ืนตัวของควำม
ต้องกำรใช้น้ ำมันดิบจำกมำตรกำรผ่อนคลำยล็อคดำวน์เมือง รวมไปถึงประเด็นกำรเร่งเบิกจ่ำยงบภำครัฐฯ โดยเฉพำะงบ
ลงทุนที่ยังต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ท ำให้ตลำดคำดว่ำจะมีกำรเร่งเบิกจ่ำยงบลงทุนจ ำนวนมำกในช่วงที่เหลือของปี 2563 

Theme Investment เด่น ที่เรำแนะน ำลงทุน เรำเลือก Theme หุ้นที่ได้ประโยชน์จำกรำคำน้ ำมันดิบฟ้ืนตัว – PTTEP PTT 
TOP BCP SPRC และ PTTGC และหุ้นที่ได้ประโยชน์จำกกำรเร่งเบิกจ่ำยงบลงทุนของภำครัฐฯ - CK STEC SEAFCO 
PYLON และ TASCO 



  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2563 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บำท) 
P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำท) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำท) 

BCP -0.26 0.6 21.30 25.00 
แนวโน้มผลประกอบการ 2Q63 ฟื้นตัว QoQ จากการรับรู้ 
Stock Loss ที่ลดลง หลังราคาน้ ามันดิบฟื้นตัวต่อเนื่อง และ
การรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามทิศทางของค่าเงิน
บาทที่กลับมาแข็งค่า ด้านก าไรจากการด าเนินงานปกติ (1) 
ธุรกิจการกลั่น มีความเสี่ยงจากค่าการกลั่นที่ลดลง (2) ธุรกิจ
การตลาด ได้รับผลกระทบจากความต้องการใช้น้ ามันใน
ประเทศที่ลดลง อย่างไรก็ตามค่าการตลาดยังคงทรงตัวใน
ระดับสูงต่อเนื่อง (3) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (BCPG) ยังได้ประโยชน์
จากก าลังผลิตที่เพิ่มขึ้น (4) รายได้จากธุรกิจ Bio-Bass (BBGI) 
เราคาดว่าจะลดลง ตามราคา B100 ที่เริ่มลดลง และ (5) 
ธุรกิจ E&P คาดว่าฟื้นตัว เนื่องจากไม่มีผลกระทบจากการรบัรู้ 
Impairment เหมือน 1Q63 ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีความเสี่ยง
จากราคาน้ ามันดิบที่ลดลง QoQ 

    

SPRC -0.16 1.1 6.85 8.50 
เราคาดว่าผลประกอบการ 2Q63 จะพลิกกลับมาเป็นก าไร 
เนื่องจาก (1) ต้นทุนการกลั่นที่ลดลง จากการประกาศปรับ
ลดราคาส่งออกน้ ามันดิบของซาอุฯ และ (2) ความเสี่ยงต่อ
การรับรู้ Stock Loss ลดลง นอกจากนี้ยังได้ Sentiment 
เชิงบวกจากมาตรการผ่อนคลายล็อคดาวน์เมือง ท าให้เรา
คาดหมายจะเห็นค่าการกลั่นฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยเฉพาะ Demand ในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ ามัน
เบนซิน ซึ่ง SPRC มีสัดส่วนการผลิตสูงสุดเมื่อเทียบกับ 
โรงกลั่นในประเทศ ผลขาดทุนจ านวนมากใน 1Q63 เราเช่ือ
ว่าจะเป็นจุดต่ าสุดของปี โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการรับรู้ 
Stock Loss ลดลง ท าให้เราคาดหมายจะเห็นการฟื้นตัวของ
ผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี 2563 อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป 

    

ควำมเสี่ยง  
(1) AMATA: ยอดโอนและยอดขำยท่ีดินอำจชะลอตัว หำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลับมำระบำดรุนแรงอีกคร้ัง 
(2) BCP: ควำมผันผวนของค่ำกำรกลั่น รำคำน้ ำมันดิบ อัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำวัตถุดิบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bio-Bass 
(3) SPRC: ควำมผันผวนของค่ำกำรกลั่น รำคำน้ ำมันดิบ และอัตรำแลกเปลี่ยน 
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รำยงำนนี้จัดท ำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด เพ่ือใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ข้อมูลท่ีอ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพ้ืนฐำนท่ีผู้จัดท ำได้
พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพ้ืนฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดท ำไม่อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจ
เปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมไปถึงอำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำ
ท่ีปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่จ ำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นท้ั งโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนใน
หลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำย
หลักทรัพย์ 

 


