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 5-6 ธ.ค. 62 ประชุมกลุ่มโอเปค ที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย คาดว่าโอเปคและพันธมิตรจะต่อเวลาการ

 ลดก าลังการผลิต 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ออกไปถงึกลางปี 2563

 10-11 ธ.ค. ประชุมเฟด คาดว่าเฟดไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงแล้ว

 12 ธ.ค.ประชุม ECB คาดคงอัตราดอกเบีย้นโยบาย

 15 ธ.ค.เป็นก าหนดวันที่สหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษี 15% ต่อสินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 1.56 แสนล้าน
ดอลลาร์ หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการเจรจาการค้าสหรัฐฯ กับจีนได้

 19 ธ.ค. ประชุม BOJ คาดคงอัตราดอกเบีย้นโยบาย

 18 ธ.ค. ประชุม กนง.ของไทย คาดว่าคงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ 1.25% 

 21 ธ.ค. กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขดุลการค้าของประเทศไทย 

 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ "โครงการบ้านดีมีดาวน์"  ลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จ านวน 

 50,000 บาท ต่อราย ส าหรับ 100,000 รายแรก เร่ิมลงทะเบียนตัง้แต่วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

 รอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นภาคการส่งออก-การลงทุน คาดว่าออกมา
เพิ่มเตมิก่อนสิน้ปีนี ้

 Window Dressing ช่วงท้ายปี และสิน้ไตรมาส



กลยุทธ์การลงทุนในเดอืน ธ.ค. 62

3

 คาด Fund Flow ไหลเข้าลงทุนตลาดหุ้นไทย เตรียมรับ January Effect

 ราคาน า้มันดบิเร่ิมเหน็ทศิทางอ่อนตัวลงในปี 63 เราคาดการณ์ราคา
น า้มันดบิดูไบ ที่ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 63 เทียบกับ 63
เหรียญต่อบาร์เรลในปี 62

 คาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายของสหรัฐฯ และไทย จะเป็น
ปัจจัยบวกต่อธุรกจิไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรม และหุ้นที่
ได้ประโยชน์จากราคาน า้มันดบิอ่อนตัว ส่วนการลงทุนในเดือนนี ้ เน้น
หุ้น Infrastructure ที่มีแนวโน้มการเตบิโตในอนาคต

 สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน คาดว่าเจรจาในเฟสแรกได้ก่อน 15 ธ.ค.

 ถือหุ้น 60%-70% คงเงนิสด 30%-40%



Stock Pick

BEM
TP Bt12.50

• บริษัทรายงานก าไรสทุธิปี 2561/62 (ต.ค. 61 –ก.ย. 62) อยู่ท่ี 2.5 หมื่นล้านบาท ทรงตัว YoY
เป็นก าไรสทุธิในช่วง 4Q61/62 (ก.ค.– ก.ย. 62) อยู่ท่ี 5.1 พนัล้านบาท ลดลง 13%QoQ และ
ลดลง 2.4%YoY ผลประกอบการปรับลดลง QoQ และต ่ากว่าคาดท่ีเราประเมินไว้ ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจาก Seasonal effect และการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษจากค่าชดเชยเกษียนตามกฎหมาย
จ านวน 730 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกลบัรายการด้อยค่า สนามบินเชียงรายจ านวน 
643 ล้านบาท (ไม่ได้รวมอยู่ในประมาณ) อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองเชิงบวก แม้ผล
ประกอบการจะต ่าคาด เน่ืองจากการเติบโตของสถิติการบนิต่อเนื่อง โดยสถิติการบินเดือน ต.ค. 
บริษัทมีจ านวนเท่ียวบินและจ านวนผู้ โดยสาร เพิ่มขึน้ 6.2%QoQ และ 14.4%QoQ ท าให้เรา
คาดหมายจะเห็นก าไรสทุธิ 1Q62/63 (ต.ค. – ธ.ค. 62) กลบัมาเติบโตทัง้ QoQ และ YoY เรา
มองว่า AOT เป็นหนึง่ในหุ้นเติบโตสวนกบัทิศทางของตลาด และเรามีโอกาสปรับเพิ่มประมาณ
การณ์ก าไรสุทธิจากการเติบโตของจ านวนเท่ียวบินและจ านวนผู้ โดยสารท่ีดีกว่าคาด ท าให้เรา
ยงัคงแนะน า ซือ้ ด้วยมลูค่าท่ีเหมาะสม 84 บาท

• บริษัทรายงานสถิติเดือน ต.ค. 62 แข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยธุรกิจรถไฟฟ้า มีจ านวนผู้ โดยสาร 3.75 
แสนคนต่อวัน เพิ่มขึน้ 16.9%YoY และมีรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ี 10 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
23.3%YoY ขณะท่ีธุรกิจทางด่วน มีปริมาณรถ 1.24 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 1.3%YoY ขณะท่ีรายได้
เฉลี่ยต่อวนัเพิ่มขึน้ 2.1%YoY อยู่ท่ี 28.2 ล้านบาท จ านวนผู้ โดยสารเร่ิมเติบโตตามกรอบท่ีเรา
ประเมินไว้ ท าให้เรามีมมุมองเป็นบวกต่อผลประกอบการ 4Q62 และปี 2563 เราคาดว่าบริษัท
จะมีก าไรปกติปี 2563 อยู่ท่ี 5.2 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ 46%YoY ขณะท่ีแนวโน้มก าไรเติบโต คาด
ระหว่างปี 2562 – 2564 เติบโต 17%CAGRs ท าให้เรายงัคงแนะน า “ซือ้” ด้วยมลูค่าเหมาะสม 
12.50 บาท 

• ปี 2563 คาดว่าก าไรจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากก าลงัการผลิตท่ีเพิ่ม และดอกเบีย้จ่ายลดลง 
โดยในไตรมาส 4/62 คาดว่าดอกเบีย้จ่ายจะลดลงราว 590 ล้านบาท จากการคืนหนีเ้งินกู้ ระยะ
สัน้ไปราว 74,000 ล้านบาทตัง้แต่ 8 ต.ค.62 ท าให้ก าไรในไตรมาส 4/62 คาดว่าอยู่ท่ี 1,480 ล้าน
บาท ส่วนปี 2563 เราปรับประมาณการก าไรสทุธิเพิ่มจากปี 2562   เป็น 10,500 ล้านบาท เกิด
จาก (1) การรับรู้ก าไรเต็มปีจาก GLOW (2) คาดว่าบริษัทลดหนี ้และดอกอเบีย้จ่ายลงในปี 
2563 ได้ราว 2,500 ล้านบาท และ (3) บวกก าไรท่ีมาจากการถือหุ้น 25% ในโครงการไซยะบุรี 
แนะน าซือ้ ราคาเป้าหมาย 97.00 บาท อิงตามวิธี DCF
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