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ชื่อหุ้น 

EPS 
(บาท) 

P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาท) 

ราคาเปา้หมาย 
(บาท) 

ADVANC 11.79 9.40 215.00 250.00 
เรามีมุมมองเป็นบวกต่อ ADVANC ซึ่งเชื่อว่าศักยภาพของบริษัทจะ
สามารถใช้เทคโนโลยี 5G ในการเพิ่มรายได้ในอนาคต ซึ่ง 5G จะมี
การประมูลขึ้นในช่วง ก.พ.63 โดยมีราคาใบอนุญาตเริ่มต้นที่ถูกลง
เมื่อเทียบกับการประมูล 4G รวมทั้งเราเชื่อว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้
เล่นรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในเชิงพาณิชย์ นอกจากน้ีเราคาดว่า
สงครามแข่งขันราคาแพ็กเกจได้ผ่านจุดต่่าสุดไปแล้ว เหลือแต่
สงครามย่อยในส่วน Prepaid รวมไปถึงธุรกิจบรอดแบนด์ยังมีการ
เติบโตอย่างต่อเน่ือง หนุนจากฐานลูกค้ามือถือที่มีกว่า 41 ล้านเลข
หมาย ซึ่งจะช่วยหนุนมาร์เก็ตแชร์ให้สูงขึ้นจากปัจจุบันที่ 10% 
(อันดับ 3 ของธุรกิจบรอดแบนด์) 

    

BBL 20.80 0.60 160.00 223.00 
เรามีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นต่อ BBL ภายหลังจากการเข้าซื้อธนาคาร 
Permata ในอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุน EPS ปี 2563 ให้ 
BBL ทันทีประมาณ 0.39 บาทต่อหุ้น ขณะที่ระยะยาว คาดจะช่วย
หนุนการเติบโตทั้งสินเชื่อ และอัตราส่วนทางการเงิน โดยธนาคารตั้ง
เป้าเพิ่มอัตราส่วน ROE จาก 8% เป็น 10% และเพิ่ม NIM จาก 
2.4% เป็น 2.5% นอกเหนือจากน้ี การเข้าซื้อธนาคาร Permata ซึ่ง
เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญใน Mobile Banking คาดเป็นโอกาส
ที่ดีที่ BBL จะน่าเทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัลจาก
ประเทศอินโดนีเซียมาปรับใช้ในประเทศไทย เพื่อปรับตัว และก้าวเข้า
สู่โลก Digital ในอนาคต 
 
 

    

แนวโนม้กำรลงทนุประจ ำเดอืน มกรำคม 2563 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
1. ม.ค. ห้างสรรพสินค้า-เริม่การลดการแจกถุงพลาสติกใส่สินค้า 
2. 8-9 ม.ค. ประชมุสภาฯ พิจารณารา่ง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563  
3. 15 ม.ค.สหรัฐฯ และจีน มีก่าหนดจะลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก ที่ทา่เนยีบขาว จากน้ันเริ่มต้นการเจรจาเฟสสองต่อไป 
4. 27 ม.ค. สว.ลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจ่าปี 2563 หลังจากเบิกจา่ยล่าช้าไป 4 เดือน  
5. 28-26 ม.ค.ประชมุ FOMC ของสหรัฐฯ คาดคงดอกเบี้ยเฟด 1.75% 
6. 5 ก.พ. ประชมุ กนง. ของ ธปท. เราคาดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ 1.00% 
7. 16 ก.พ. กสทช.ประมูลคลื่นความถี่เพือ่ประกอบธุรกิจ 5G  

กลยทุธก์ำรลงทนุในเดอืน มกรำคม 2563 
∙ เน้นธุรกิจ ICT ระมัดระวังปิโตรเคมี  
∙ ค่าเงินบาทแข็งกระทบกับการส่งออก และกิจการทีม่ีรายได้เป็น US Dollar 
∙ เศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอ เนื่องจากก่าลังซื้อของประชาชนอ่อนแอ ระมัดระวังการผันผวนของหุ้นกลุ่ม Retail 
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BCH 0.59 5.90 16.80 20.60 
ส่าหรับปี 2563 เราคาดว่า BCH จะมีรายได้จะเติบโต 2 หลัก จาก 
(1) การรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล อรัญประเทศที่เปิดใหม่ (2) ติดตามผลการประชุมการปรับ
ขึ้นค่าเหมาจ่ายรายหัวของส่านักงานประกันสังคม (3) การปรับ
รูปแบบการรักษามาเป็นแบบตติยภูมิ (Tertiary Care) ให้บริการโดย
แพทย์เฉพาะทาง เพื่อเพิ่ม Revenue per Bill และ (4) ปี 2563 
คาดจ่านวนผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมของโรงพยาบาลใน
เครือเพิ่มขึ้น 5-6%YoY 

    

ความเสี่ยง  
(1) ADVANC: การประมูลการแข่งขันคลื่น 5G และการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ 
(2) BBL: เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว, การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย, มาตรการควบคุมจากภาครัฐ และผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TSFR9 
(3) BCH: ส่านักงานประกันสังคมปรับค่าเหมาจ่ายรายหัวน้อยกว่าคาดการณ์, การชะลอตัวของลูกค้าต่างชาติ และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ 
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