
  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2563 

ชื่อหุ้น EPS 
(บำทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำทต่อหุ้น) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำทต่อหุ้น) 

BEM 0.16 3.37 8.70 12.50 

สถิติของทั้ง 2 ธุรกิจ ในเดือน ส.ค. น่าสนใจ (1) ธุรกิจทางด่วน มีปริมาณรถเฉลีย่
ต่อวันอยู่ที่ 1.13 ล้านเที่ยว เพิ่มขึ้น 0.9%MoM แต่ลดลง 10.2%YoY โดยมี
รายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ี 24.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3%MoM แต่ลดลง 13.5%YoY 
และ (2) ธุรกิจรถไฟฟ้า มีจ านวนผู้โดยสาร 2.88 แสนเที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้น 
13.8%MoM แต่ลดลง 15.0%YoY โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7.95 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 13.7%MoM แต่ลดลง 7.3%YoY โดยจ านวนผู้โดยสาร เฉพาะในวัน
ท างาน (Working Day) อยู่ที่ 3.42 แสนเที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้น 11.4%MoM แต่
ลดลง 12.5%YoY เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจที่กลับมาเติบโต 
โดยสถิติส าคัญในธุรกิจทางพิเศษ และรถไฟฟ้าใต้ดิน มีแนวโน้มที่ดี โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มติดต่อกัน MoM เป็นเดือนที่ 4 หลังภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการ 
ล็อกดาวน์ ท าให้เรายังคงชอบ BEM และแนะน าซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมาย
ในปี 2564 ไว้ท่ี 12.50 บาท  

 

    

แนวโน้มกำรลงทุนประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน 

1. 8 ต.ค. รำยงำนกำรประชุม FOMC  
2. 8 ต.ค. แถลงกำรณ์นโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงยุโรป   
3. 12 ต.ค. กำรประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน 
4. 16-18 ต.ค. กำรประชุม IMF 
5. 20 ต.ค. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงจีน  
6. 22 ต.ค. รำยงำนสรุปภำวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ  
7. 29 ต.ค. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงญี่ปุ่น   
8. 29 ต.ค. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรยุโรป   

กลยุทธ์กำรลงทนุในเดือน ตุลำคม 2563
กำรลงทุนในเดือน ต.ค. ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต่อเนื่องจำกเดือน ก.ย. ได้แก่ (1) กำรกลับมำใช้เกณฑ์ Ceiling & Floor และเกณฑ์ 
Short Sell เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. เรำมองว่ำในภำวะตลำดที่มีควำมไม่แน่นอน และปัจจัยเสี่ยงจ ำนวนมำก ท ำให้กำรซื้อขำยฝั่ง Short 
มีโอกำสท ำก ำไรได้สูงกว่ำ (2) มำตรกำรล็อกดำวน์ครั้งใหม่ในยุโรป หลังจ ำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น (3) กำรแข็งค่ำขึ้นของ
เงินดอลลำร์ ส่งผลลบต่อตลำด Commodity (4) รำคำน้ ำมันดิบที่อ่อนแอ จำกควำมกังวลต่อควำมต้องกำรใช้น้ ำมัน และปัญหำ
ด้ำนอุปทำนล้นตลำด และ (5) ควำมล่ำช้ำในกำรออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท ำให้เรำแนะน ำกลยุทธ์กำรลงทุน ใน
ลักษณะที่เน้นถือเงินสดมำกกว่ำ 50% และเลือกลงทุนหุ้นในกลุ่ม Laggard play หุ้นในกลุ่ม Defensive Stock (Dividend 
Stock) และหุ้นในกลุ่ม DCA ตำม Theme Investment ของเรำ 



  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2563 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บำทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำทต่อหุ้น) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำทต่อหุ้น) 

ORI 1.26 1.2 6.45 8.80 
เรายังชอบ ORI จากความสามารถในการปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ประกอบกับผลประกอบการที่คาดว่าจะฟื้นตัวในช่วง
ที่เหลือของปี ซึ่งมีปัจจัยหนุนจาก (1) Backlog ที่จะรับรู้เป็นรายได้จากโครงการ
ที่จะแล้วเสร็จในช่วง 2H63 กว่า 10,000 ล้านบาท (2) การรุกโครงการแนวราบ 
ซึ่งนับว่าได้รับการตอบรับที่ดี หลังบริษัทได้เริ่มรุกตลาดแนวราบ โดยใช้แบรนด์ 
“Britania” ในการท าตลาด (3) รายได้จาก Recurring Income ซึ่งจะมาจาก
ธุรกิจ โรงแรม อาคารส านักงานให้เช่า ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพา
รายได้จากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว และ (4) การควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งเริ่มเห็นผลในช่วง 1H63 ที่ผ่านมา และคาด
ว่าจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในช่วง 2H63 หลังมีการปรับแผนต่าง ๆ อาทิ การเปิดให้
จองโครงการในรูปแบบ Online ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างโชว์รูมขาย 
รวมถึงให้พนักงานทุกคนสามารถเป็นคนขายโครงการได้ แนะน า “ซื้อ”  
 

 

 

   

WHA 0.21 1.4 2.84 3.90 
เราเช่ือว่าช่วง 2H63 จะเป็นช่วงเวลาของการฟื้นตัวของผลประกอบการ หลังได้
ผ่านจุดต่ าสุดไปแล้วใน 1H63 ซึ่งมีปัจจัยหนุนจาก (1) บริษัทได้อานิสงส์จากการ
ที่ ศบค. ได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ 6 กลุ่ม รวมถึงกลุ่มนัก
ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเร่งยอดโอนที่ดินและยอด Presales ในนิคมฯ ในช่วงที่เหลือ
ของปี 63 (2) รายได้จากสาธารณูปโภค และส่วนแบ่งก าไรจากธุรกิจไฟฟ้าที่คาด
ว่าจะฟื้นตัว หลังผู้ประกอบการในนิคมฯ เริ่มกลับมาด าเนินการผลิตมากขึ้น  
(3) ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังเป็นปัจจัยเร่งการย้ายฐานการผลิต
มายังแถบเอเชีย โดยเฉพาะในไทยและเวียดนาม และ (4) แผนการขายสินทรัพย์
ให้แก่ WHART และ HREIT มูลค่ากว่า 4.6 พันล้านบาท ในช่วง 4Q63 จาก
ปัจจัยข้างต้น เราเช่ือว่าจะช่วยหนุนผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี 63-64 
ใหฟ้ื้นตัวได้อย่างโดดเด่น 

    

ควำมเสี่ยง  
(1) BEM: ผลกระทบจำกโควิด-19 มำกกว่ำคำด และกำรประมูลรถไฟฟ้ำสำยสีส้มล่ำช้ำกว่ำก ำหนด   
(2) ORI: ควำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำง กำรท่ีธนำคำรปฏิเสธสินเช่ือ และกำรท้ิงใบจองซื้อ  
(3) WHA: กำรกลับมำล็อกดำวน์ประเทศอีกคร้ัง และกำรลดก ำลังกำรผลิตของผู้ประกอบกำร  
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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 ควำมคิ ดเห็นและค ำแนะน ำท่ีปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่
จ ำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นท้ังโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
และควรศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ 

 


