
  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2563 

ชื่อหุ้น EPS 
(บำทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำทต่อหุ้น) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำทต่อหุ้น) 

ORI 1.26 1.4 7.45 8.80 

เราช่ืนชอบ ORI  จากความสามารถในการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ สะท้อนผ่านผลประกอบการ
ในช่วง 1H63 ที่ออกมาดีกว่าที่เราคาด นอกจากนี้เรายัง
ประเมินว่าผลประกอบการจะดีต่อเนื่องใน 2H63 หนุนจาก
โครงการใหม่ที่แล้วเสร็จ โดยมี Backlog ที่จะรับรู้จาก
โครงการที่บริษัทพัฒนาและ JVs กว่า 9,800 ล้านบาท ซึ่ง 
Secure เป้าโอนที่เราประเมินไว้แล้ว 100% ประกอบกับ
แผนควบคุม SG&A/Sales ให้ต่่าลงกว่า 1H63 โดยปัจจัย
ข้ า งต้ นท่ า ให้ เ ร ายั ง เ ลื อก  ORI เ ป็ น  Top Picks กลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย์  

 

 

    

แนวโน้มกำรลงทุนประจ ำเดือน กันยำยน 2563 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน 

1. 10 ก.ย. กำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรยุโรป 
2. 14 ก.ย. กำรประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน 
3. 16 ก.ย. ประมำณกำรณ์ทำงเศรษฐกิจโดย FOMC  
4. 17 ก.ย. กำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 
5. 17 ก.ย. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงญี่ปุ่น 
6. 23 ก.ย. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ กนง. 

กลยุทธ์กำรลงทนุในเดือน กันยำยน 2563
กลยุทธ์กำรลงทุนเดือน ก.ย. 63 เรำมองว่ำตลำดจะกลับมำฟ้ืนตัวในลักษณะ Sideway-up หลังจำก SET Index ใน
เดือน ส.ค. 63 ปรับตัวลดลง 0.4% อย่ำงไรก็ตำมระยะสั้นยังคงต้องระมัดระวังแรงขำยท ำก ำไรหุ้นในกลุ่มพลังงำน
และปิโตรเคมี หลังสถำนกำรณ์เฮอร์ริเคนส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ E&P และโรงกลั่นในอ่ำวเม็กซิโก น้อย
กว่ำคำด อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยบวกต่อเนื่องจำกเดือน ส.ค. ได้แก่ (1) ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำวัคซีนต่อต้ำน
โควิด-19 และ (2) กำรปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรเงินของเฟด โดยมีเป้ำหมำยที่จะให้เงินเฟ้อปรับเพิ่มเพื่อสนับสนุน
ตลำดแรงงำน และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเป็น Sentiment เชิงบวกต่อกำรลงทุนในเดือน ก.ย. กำรประชุม FOMC 
ของเฟดในวันที่ 15-16 ก.ย. เรำคำดว่ำเฟดจะยังคงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยไว้ที่ 0%-0.25% กลยุทธ์กำรลงทุนเรำ
แนะน ำลงทุนตำม Theme Investment ของเรำ โดยเรำให้น้ ำหนัก (1) ได้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำวัคซีนที่คำดว่ำ
จะประสบควำมส ำเร็จในระยะอันใกล้ (เทรดระยะสั้น 1 เดือน) เรำเลือก AOT AAV BA ERW M CENTEL และ 
MINT และ (2) ได้ประโยชน์ตำมฤดูกำล (เทรดระยะสั้น 1-2 เดือน) เรำเลือก BGRIM CKP และ GPSC  



  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2563 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บำทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำทต่อหุ้น) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำทต่อหุ้น) 

CBG 3.32 12.5 120.50 144.00 

แม้เป้ายอดขาย C+Lock 100 ล้านขวด อาจท่าได้ไม่ถึงเป้า 
แต่เราเช่ือว่าธุรกิจ CBG จะยังเติบโต คาดว่ายอดส่งออก
ในช่วง 3Q63 จะชะลอตัว QoQ แต่คาดว่ายอดขาย
เครื่องดื่มบ่ารุงก่าลังในไทยจะฟื้นตัว หลังจากมีมาตรการ
ผ่อนคลายล็อคดาวน์ ท่าให้สามารถกลับมาท่างานได้
ตามปกติ ขณะที่ยอดขายในอังกฤษดีขึ้น เนื่องจากเปลี่ยน
ช่องทางมาขายออนไลน์ ส่งผลให้มีอัตราก่าไรมากขึ้น ด้าน
ธุรกิจในประเทศกัมพูชาและพม่าค่อนข้างเติบโตดี และคาด
ว่าตลาดจีนจะดีขึ้นใน 3Q63  

    

AOT 0.45 5.5 56.75 72.00 

เราเลือก AOT เป็นหุ้นเด่นของเดือน ก.ย. จากปัจจัยบวก
เกี่ยวกับความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนต่อต้านโควิด-19 
ขณะที่ราคาหุ้นที่ปรับลดลงกว่า 23.6% จากราคาปิด ณ สิ้น
ปี 2563 ยิ่งท่าให้ AOT น่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้น
สะท้อนผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ภายในสนามบินของ AOT โดยเฉพาะกลุ่มสายบิน และ KPD 
(รายได้ที่เกี่ยวกับสนามบิน และรายได้สัมปทาน) ซึ่งเป็น
รายได้หลักของ AOT รวมทั้งความกังวลต่อโควิด-19 รอบ
สอง แม้ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ ด้านหนึ่งเรา
มองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม แต่อีกด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า
ส่งผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตามเราเช่ือว่าราคาหุ้น
สะท้อนผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าว ขณะที่แนวโน้มผล
ประกอบการ 4Q63 เราคาดว่าจะยังทรงตัว QoQ ท่าให้เรา
มั่นใจว่าจุดต่่าสุดของผลประกอบการก่าลังจะผ่านพ้นไป 
ประกอบกับความเช่ือมั่นต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้น จะ
ท่าให้ AOT กลับมามีความน่าสนใจในการลงทุน  

    

ควำมเสี่ยง  
(1) ORI: ควำมเข้มงวดในกำรปล่อยสินเช่ือจำกธนำคำร และกำรพัฒนำโครงกำรท่ีล่ำช้ำกว่ำแผนท่ีก ำหนด  
(2) CBG: ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ และกำรแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ำรุงก ำลังและ Functional Drink  
(3) AOT: ควำมเสี่ยงจำกมำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในสนำมบินเพิ่มเติม และกำรแพร่ระบำดของไวรัสรอบใหม่ กดดันกำรฟื้นตัวของธุรกิจกำรท่องเท่ียว  
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รำยงำนนี้จัดท ำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด เพ่ือใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อส ำธำรณชน ข้อมูลท่ีอ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพ้ืนฐำนท่ีผู้จัดท ำได้
พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพื้นฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดท ำไม่อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจ
เปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมไปถึงอำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำ
ท่ีปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่จ ำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นท้ังโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้  กำรลงทุนใน
หลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลั กทรัพย์และข้อมูลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำย
หลักทรัพย์ 

 


