แนวโน้มกำรลงทุนประจำเดือน กรกฎำคม 2563
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน
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1 ก.ค. รำยงำนกำรประชุม FOMC
15 ก.ค. ธนำคำรกลำงญี่ปุ่น (BoJ) ประชุมกำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย
15 ก.ค. กำรประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน
16 ก.ค. ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) ประชุมกำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย
20 ก.ค. ธนำคำรกลำงจีน (BoC) ประชุมกำหนดอัตรำดอกเบีย้ นโยบำย
29 ก.ค. ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ประชุมกำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (FOMC)

กลยุทธ์กำรลงทุนในเดือน กรกฎำคม 2563
กำรลงทุนเดือน ก.ค. 63 ตลำดยังคงเผชิญควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จำกปัจจัยพื้นฐำนที่อ่อนแอ โดยเรำประเมินว่ำปัจจัย
เสี่ ย งส ำหรั บ กำรลงทุ น ในเดื อ น ก.ค. อยู่ ที่ (1) Valuation ของตลำดที่ สู ง ปั จ จุ บั น SET Index ซื้ อ ขำยอยู่ ที่
18.47xPE’64 (Avg. PER 10Yrs. อยู่ที่ 17xPE) แม้จะได้ประโยชน์จำกกำรปรับลดลงของอัตรำดอกเบี้ย แต่เรำเชื่อ
ว่ำสะท้อนไปใน SET ที่ปรับเพิ่มในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ (2) ควำมเสี่ยงจำก COVID-19 ในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ
Second wave ในยุโรป และกำรแพร่ระบำดที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ และ (3) กำรปรับลดประมำณกำรผลประกอบกำร
ปี 2563 ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในช่วง Preview ผลประกอบกำร จำกผลกระทบของ COVID-19 ในช่วง เม.ย. ที่แรง
กว่ำคำด
เรำยังแนะนำใช้กลยุทธ์ตั้งรับ ทยอยซื้อ เน้นหุ้นในกลุ่ม Defensive Stock (Theme Investment: หุ้นสะสมระยะ
ยำว (DCA) – ADVANC AOT BDMS BEM CPALL DIF และ HMPRO)

หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
ORI
เรายั ง ชื่ น ชอบ ORI จากความสามารถในการปรั บ ตั ว ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งสะท้อนจาก
ยอด Presales ของบริษัทในช่วง 5M63 ที่ทาได้ 9,000 ล้าน
บาท (คิ ด เป็ น 45% ของเป้ า ทั้ ง ปี ) เพิ่ ม ขึ้ น 18%YoY
โดยเฉพาะเดือน พ.ค. ที่เพิ่มขึ้นถึง 90%YoY เป็น 2,400 ล้าน
บาท โดยยอด Presales ส่วนใหญ่มาจากการระบายสต๊อก
โครงการพร้อมอยู่ ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงที่
เหลือของปี 2563 ประกอบกับโครงการที่จะแล้วเสร็จใหม่
ในช่วง 2H63 ซึ่งมี Take Up Rate เฉลี่ยอยู่ในระดับ 80-90%
ทาให้เราคาดว่าผลประกอบการใน 2H63 จะฟื้นตัวอย่างโดด
เด่น นอกจากนี้บริษัทยังมีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่สูง โดย
คาดว่าเงินปันผลในปี 2563 อยู่ที่ 0.42 บาทต่อหุ้น (Div.Yld.
7.8%)

ข้อมูลสถิติปี 2563
EPS
(บำท)
1.06

P/B
(เท่ำ)
1.1

รำคำ
(บำท)
5.45

รำคำเป้ำหมำย
(บำท)
6.90

หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
BCH
แม้จานวนผู้ป่วยลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
จากการล็อกดาวน์ทั้งในและต่างประเทศ แต่เริ่มเห็นสัญญาณ
การฟื้นตัวของจานวนผู้ป่วยที่ดีขึ้นในช่วงเดือน พ.ค. รวมถึง
บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 และ State Quarantine ที่
คาดว่าจะช่วยชดเชยรายได้บางส่วนได้ นอกจากนี้การปรับ
อัตราค่าเหมาจ่ายรายหัวของสานักงานประกันสังคมช่วยหนุน
รายได้ ป ระกั น สั ง คมอี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ ราประเมิ น รายได้ อ ย่ า ง
อนุรักษนิยม ซึ่งคาดว่าปี 2563 จะเติบโต 8.8%YoY อยู่ที่
9,660 ล้านบาท และประเมินกาไรสุทธิอยู่ที่ 1,256 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 10.7%YoY โดยคาดว่ารายได้จะฟื้นตัวในช่วง 2H63

KCE
ยอดขายรถยนต์ในยุโรปเดือน พ.ค. 63 ลดลง 52.3%YoY
แต่ เ พิ่ ม ขึ้ น 114.7%MoM ขณะที่ ย อดขายรถยนต์ ใ นจี น
เพิ่มขึ้น 14.5%YoY ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ รวมถึงมาตรการกระตุ้นให้เงินสนับสนุนประชาชน
ซื้ อ รถยนต์ไฟฟ้ าของรัฐบาลฝรั่งเศสและเยอรมนี โดยเริ่ม
ตั้งแต่ มิ.ย. 63 ถึงปี 2564 ช่วยหนุนตลาดยานยนต์ในยุโรป
โดยในช่วง 1Q63 ที่ผ่านมาบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการ
ส่งออกไปยังยุโรปราว 52% ของรายได้ทั้งหมด และการผ่อน
คลายมาตรการล็อกดาวน์เมืองในหลายประเทศ ส่งผลให้
โรงงานของลูกค้าเริ่มกลับมาดาเนินงานตามปกติ เราคาดว่า
ยอดขายของบริษัทกลับมาเร่งตัวอีกครั้งในช่วง 3Q63

ข้อมูลสถิติปี 2563
EPS
(บำท)
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ควำมเสี่ยง
(1) ORI: กำรก่อสร้ำงโครงกำรมีควำมล่ำช้ำ อัตรำกำรปฏิเสธสินเชื่อที่สูงขึ้น และผู้ซื้อมีกำรทิ้งใบจอง
(2) BCH: กำรชะลอตัวของจำนวนผู้ป่วยชำวต่ำงชำติ และกำรลดอัตรำค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ของสำนักงำนประกันสังคม
(3) KCE: ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน และกำรชะลอตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์
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รำยงำนนี้จัดทำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อส ำธำรณชน ข้อมูลที่อ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพื้นฐำนที่ผู้จัดทำได้
พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพื้นฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดทำไม่อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจ
เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมไปถึงอำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิดเห็นและคำแนะนำ
ที่ปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนใน
หลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรทำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษำข้อมูลของบริษั ทที่ออกหลั กทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำย
หลักทรัพย์

