
  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2563 

ชื่อหุ้น EPS 
(บำทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำทต่อหุ้น) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำทต่อหุ้น) 

PTTEP 7.41 1.01 100.50 110.00 

ปัจจัยบวกสนับสนุนการลงทุนใน PTTEP อยู่ที่ (1) แนวโน้มราคาน ้ามันดิบที่
กลับมาฟื้นตัว จากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ท้าให้ความ
เช่ือมั่นที่เพิ่มขึ นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหนุนความต้องการใช้น ้ามันดิบ 
(2) ราคาน ้ามันดิบที่ปรับเพิ่ม ลดแรงกดดันต่อผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากราคาก๊าซฯ ที่ลดลง ในช่วง 4Q63 และ (3) การคาดหมายต่อยอดขายในปี 
2564 ที่เพิ่มขึ น โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเข้าซื อหุ้นในแหล่ง Hassi Bir Rekaiz 
อีก 24.5% ต่อจาก CNOOC โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มผลิตในช่วง 1Q64 โดย
ภายหลังการซื อสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว PTTEP จะถือหุ้นเพิ่มเป็น 49.5% 
นอกจากนี ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยเงินสดในมือกว่า 3 พันล้านเหรียญ 
และหนี สินต่อทุนท่ีต่้าเพียง 0.3 เท่า ท้าให้ PTTEP ยังคงมองหาโอกาสในการท้า 
M&A เพิ่มอีกในระยะยาว  

 

 

    

แนวโน้มกำรลงทุนประจ ำเดือน ธนัวำคม 2563 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน 
1. 1 ธ.ค. กำรประชุมโอเปค (OPEC) 
2. 10 ธ.ค. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรยุโรป 
3. 17 ธ.ค. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 
4. 17 ธ.ค. ประมำณกำรทำงเศรษฐกิจโดย FOMC 
5. 18 ธ.ค. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงญี่ปุ่น 
6. 21 ธ.ค. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงจีน 
7. 23 ธ.ค. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ กนง. 
8. 31 ธ.ค. รำยงำนกำรประชุม FOMC 

กลยุทธ์กำรลงทนุในเดือน ธันวำคม 2563
กำรลงทุนในเดือน ธ.ค. ยังมีโอกำสปรับเพิ่มต่อเนื่อง เพื่อโอกำสในกำรลุ้นขึ้นไปถึงระดับ 1,500 จุด อย่ำงไรก็ตำมระยะสั้น (ช่วงต้น
เดือน ธ.ค.) มีโอกำสที่เรำจะเห็นกำรพักตัวของ SET Index หลังจำกเดือน พ.ย. ปรับเพิ่มขึ้นกว่ำ 20% โดยเฉพำะแรงขำยท ำก ำไร
หุ้นที่ Outperform Market โดยเฉพำะกลุ่มพลังงำน โดยรำคำน้ ำมันดิบที่เรำคำดว่ำจะปรับลดลงหลังกำรประชุม OPEC+ 
ระหว่ำงวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. ไม่ว่ำผลจะเป็นไปตำมที่ Market Consensus ประเมินไว้ (Sell on Fact) หรือแย่กว่ำคำดก็ตำม 
โดย SET Index มีโอกำสปรับฐำนลงสู่แนวรับส ำคัญที่ 1,427 จุด โดยได้รับแรงหนุนกำรฟื้นตัวจำก Capital Funds Inflow 
ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำต่อเนื่อง และรำคำน้ ำมันดิบที่ยังมีปัจจัยพื้นฐำนที่แข็งแกร่ง โดยกลยุทธ์กำรลงทุนเรำยังคงเน้นกำรลงทุนหุ้นใน
กลุ่ม Global Play (PTT PTTEP TOP PTTGC IVL SCC CPF และ TU) ตำม Core Investment ของเรำ  



  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2563 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บำทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำทต่อหุ้น) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำทต่อหุ้น) 

WHA 0.16 1.6 3.22 3.90 
เรามีมุมมองเป็นบวกต่อ WHA ทั งในระยะสั นและยาว โดยคาดว่าผล
ประกอบการได้ผ่านจุดต่้าสุดไปแล้ว และจะเห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะใน 
4Q63 หนุนจากการขายสินทรัพย์เข้ากอง WHART และ HREIT มูลค่า 4.5 
พันล้านบาท โดยเราประเมินเบื องต้นว่าบริษัทจะรับรู้ก้าไรก่อนภาษีราว 1.0-1.2 
พันล้านบาท ขณะที่การโอนที่ดินคาดว่าจะยังมีการโอนต่อเนื่อง หลังนักลงทุน
เริ่มมีการเดินทางเข้าประเทศ แม้จะต้องถูกกักตัว ส้าหรับปี 64 เราคาดว่าจะ
เห็นความชัดเจนของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งน้าไปสู่การเปิดประเทศอีกครั ง 
ส่งผลให้เราคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของยอดโอนที่ดินและยอดติดต่อธุรกรรม
เพื่อเยี่ยมชมบริษัทในลักษณะ V-Shape ขณะที่ประเด็นสงครามการค้า แม้ใน
ระยะสั นจะสงบลง แต่เราเช่ือว่าระยะกลาง-ยาว จะยังเกิดความขัดแย้ง ซึ่งเป็น
ปัจจัยเร่งการย้ายฐานการผลิตมายังไทยและเวียดนาม 

 

 

   

BBL 11.0 0.4 122.50 142.50 
BBL โดยสินเช่ือของธนาคารค่อนข้างมาก ความแข็งแกร่งสูงกว่าธนาคารรายอื่น 
เนื่องจากมีพอร์ตสินเช่ือท่ีเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนในปี 63 น้อยกว่ากลุ่มลูกค้ารายอื่น ๆ แนวโน้มผลประกอบการ
เป็นบวกในปี 64 หลังจากรวมงบของ Permata เข้ามาเต็มปี รวมไปถึงธนาคาร
ยังได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Permata ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัย
บวกต่อผลประกอบการในปี 64 ทั งนี จากความผันผวนในปี 63 ท้าให้ธนาคาร
ต้องตั งส้ารองอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก ท้าให้ฐานก้าไรในปี 63 อยู่ในระดับต่้า 
อย่างไรก็ดียังต้องเฝ้าระวังการเพิ่มขึ นของ NPL หลังยกเลิกมาตรการพักช้าระ
หนี  โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ นตั งแต่ในช่วง 4Q63-1Q64 โดยเรามองว่าธนาคารได้
เตรียมรับมือกับปัจจัยดังกล่าวไปค่อนข้างมากแล้ว และมีฐานะการเงินท่ีแข็งแรง  
ปัจจุบัน PBV อยู่ที่ระดับประมาณ 0.5-0.6x ราคาเหมาะสมที่ 142.50 บาท 
Upside 16.3% 

    

ควำมเสี่ยง  
(1) PTTEP: ควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันดิบ และอัตรำแลกเปลี่ยน   
(2) WHA: กำรล็อกดำวน์ประเทศ และกำรกลับมำระบำดของ COVID-19 รอบ 2 ซึ่งจะท ำให้กำรโอนที่ดินติดขัด 
(3) BBL: กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจท ำได้ช้ำกว่ำท่ีคำดหมำยเอำไว้ และกำรระบำดของ COVID-19 ระลอก 2 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพสินทรัพย์ 
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รำยงำนนี้จัดท ำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด เพ่ือใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ข้อมูลท่ีอ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพื้นฐำนท่ีผู้จัดท ำได้พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่ง
ทัศนะต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพ้ืนฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดท ำไม่อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
รวมไปถึงอำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำท่ีปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่
จ ำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นท้ังโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
และควรศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ 

 


