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2 ชั�วโมงที�แล้ว

Share Share

เป�ดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี�

ทันหุน้ - บล.เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) ประเมนิดัชนฯี ยงัคง Sideway ต่อ ตลาดไรป้�จจัยใหม่ ๆ ช่วง 2 วันสดุท้ายก่อนเข้าวันหยุดยาว วันนี� ทิศทาง
ตลาดจะอิงกับตลาดต่างประเทศเป�นหลัก คาดจะบวกได้เล็กน้อย จากการที�นักลงทนุคลายความกังวล Omicron ของต่างประเทศ หุน้ที�อิงเศรษฐกิจ เช่น
ธนาคาร และ Commodity จะเป�นตัวช่วยพยุงตลาด นักลงทนุยงัต้องใหค้วามสนใจกับมาตรการควบคมุการระบาดหลังป�ใหม่ ซึ�งประเมินว่าจะไม่มกีาร
ล็อกดาวน์ แต่หุน้ที�ถกูกระทบคือ หุน้กลุ่มท่องเที�ยว และการบนิ

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี� ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสหากรรมของไทย คาด +2.8% YoY เป�นสัญญาณว่าภาคการผลิต+สง่ออก มีการขยายตัวที�ดี หลังผา่น Covid-19
รอบใหญช่ว่ง 2Q-3Q มาแล้ว และตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของสหรฐัฯ

Strategy

ตลาดชว่ง 2 วันที�เหลือของป�นี�ไมน่า่ไปไหนได้ไกล ฝ�ายวิจัยกังวลว่ารฐับาลอาจออกมาตรการคุม Covid-19 หลังป�ใหม ่จึงควรเลี�ยงหุ้นที�จะถูกกระทบไปก่อน
เรานา่จะกลับมาประเมินทิศทางตลาดใหมห่ลังผา่นวันหยุดยาวนี�ไปแล้ว หุ้นที�มีคาดจะล้อไปกับเศรษฐกิจฟ�� นตัว เชน่ ธนาคาร(KBANK, TTB),  พลังงาน(PTT)
 หรอืหุ้นที�มกีารจ่ายเงินป�นผลดี (AP, TISCO) เป�นชุดของหุ้นที�พอจะเล่นสง่ท้ายป�ได้

สําหรบั หุ้นที�ราคาขึ�นมามากๆ แม้จะมปี�จจัยบวกที�แข็งแรง ควรเลือกขายทํากําไรออกไปบ้าง เพราะถ้าตลาดปรับตัวลงหลังป�ใหม ่อาจโดนขายตามไปด้วย
 สําหรบัหุ้น EV ขอให้รอดูความชัดเจนของนโยบายของภาครฐัฯ ก่อนกลับเข้าไปซื�อรอบใหม่

พอรต์หุ้นวันนี�นาํ HFT*, PTTGC ออก และเพิ�ม ADVANC เข้ามาแทน พอรต์หุ้นประกอบด้วยADVANC(10%), WORK*(10%), GULF(10%), WICE(10%),
ORI(15%), STEC(10%), THCOM*(10%)
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Strategy Stock Pick

ADVANC: (เป�าเชิงกลยุทธ์ 236.00 บาท) “การแขง่ขันที�ลดลง หนุนรายได้บรกิาร พร้อมกําไรที�ดีขึ�น”

- แนวโนม้กําไรป� 22 มโีอกาสดีกว่าที�ตลาดคาด จากการแขง่ขันที�ลดลงทําให้กําไรของ Operator ดีขึ�นพร้อมกับการบริโภคของลูกค้าที�เพิ�มขึ�นตาม

- การมาของ Metaverse หนุนการใช้ Internet อุปกรณ์และบรกิารเสริม (เพิ�ม Adoption Rate Device) จะชว่ยปลดล็อครายได้เฉลี�ยของ ธุรกิจ Broadband
และลูกค้ากลุ่ม Corporate ให้เพิ�มขึ�น

- KTBST ประเมนิกําไรสุทธิป� 2021-2022 ที� 2.72 หมื�น ลบ. และ 2.76 หมื�น ลบ. -0.6%YoY, +1.6%YoY ตามลําดับ.

Technical : BJC, ASK

**บล.ฟ�นันเซยี ไซรสั จํากัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดวันนี� คาด SET Index แกว่ง Sideways ในกรอบ 1,635-1,645 จุด ด้วยมูลค่าการซื�อขายที�ทยอย
เบาบางลง เนื�องจากเข้าใกล้เทศกาลวันหยุดป�ใหมป่ระกอบโดยรวมยงัไม่มปี�จจัยบวกใหม่ที�ชัดเจนหลังจากรบีาวด์ขึ�นมาได้ค่อนข้างดใีนเดือน ธ.ค. หลัง
ทั�วโลกคลายกังวลความรุนแรงของโอมิครอนที�ค่อนข้างต�า แม้ตัวเลขผูติ้ดเชื�อจะพุ่งขึ�น ซึ�งทําใหแ้ง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจคาดว่าค่อนข้างจํากัด 

สว่นสถานการณใ์นประเทศภาครัฐคาดว่ากรณีแยสุ่ดอาจเห็นผู้ติดเชื�อวันละ 3 หมื�นราย แต่เราเชื�อว่าตลาดจะไมต่อบรับเชิงลบอยา่งหนักเหมือนการระบาด
ระลอกที�ผา่นๆมา โดยรวมเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการฟ�� นตัวของเศรษฐกิจไทยในป� 2022 กลยุทธ์ยังแนะนํา “ถือลงทุน” สว่นที�สะสมไปแล้วในชว่งปรับ
ฐาน สว่นระยะสั�นเนน้เก็งกําไรเป�นรายตัว

กลยุทธ์ : เลือกลงทุนในหุ้นที�มปี�จจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกระทบจาก COVID-19 จํากัด 

หุน้เด่นเดือนธ.ค. : BCH, JWD, MEGA, NSL, SYNEX

หุน้เด่นวันนี� : KBANK

• แนะนาํ “ซื�อ” ราคาเป�าหมายจาก FSSIA 172 บาท

• คาดเป�นเป�าของต่างชาติจากกระแสเงินทุนที�ไหลเข้า โดยป�จจุบันยังมี Valuation ที�ไมสู่ง ซื�อขายที�ระดับ 2022PBV เพียง 0.65 เท่า ต�ากว่าชว่งก่อน COVID-
19 ที� 0.8-0.9 เท่า 

• ระยะสั�นกําไร 4Q21 เริ�มฟ�� นตามการ Reopening ขณะที�โอมิครอนป�จจุบันคาดกระทบจํากัด เราคาดกําไรป� 2021-2022 +19% Y-Y และ +10% Y-Y และมี
แรงหนนุจากการตั�ง JV รว่มกับ JMT เพื�อบริหารหนี�เป�นบวกระยะยาว 

• แนวรบั 139-137.50 บาท แนวต้าน 143-145 บาท       

**บล.คิงสฟ์อรด์ จํากัด คาด SET เคลื�อนไหวในกรอบ 1,630- 1,650 รอประเมนิความเสี�ยงการระบาด Omicron หลังป�ใหม่แนะนําซื�อทยอยซื�อกลุ่ม
ธนาคาร KBANK,SCB,KTB,TTB/  พลังงาน &ป�โตร PTT,PTTEP,TOP,SCC/  สื�อสาร ADVANC,INTUCH/  รบัเหมา CK,STEC,ITD

CHAYO* (ซื�อเก็งกําไร / ราคา IAA Consensus 17.10 บาท) CHAYO ผลประกอบการ 3Q64 ที�ผา่นมาดีขึ�นทั�ง QoQ, YoY โดยมีป�จจัยหนุนหลักจากการรับรู้รายได้
จากการขาย NPA ขนาดใหญ ่ขณะที�รายได้จากการติดตามหนี�ชะลอตัวเพราะถูกกระทบในชว่ง COVID-19 ระบาดรอบใหม ่สง่ผลให้ความสามารถในการชําระ
หนี�ของลูกหนี�ลดลง ทั�งนี�คาดแนวโน้มใน 4Q64 จะดีขึ�น YoY แต่ลดลง QoQ เพราะรายได้จากการขาย NPA จะลดลง แต่หลังคลายล็อกดาวน์และการเป�ด
ประเทศ สง่ผลให้การจัดเก็บหนี�ทําได้ดีขึ�น มีโอกาสประมูลซื�อหนี�ภายใต้บรษัิทและ JV มากขึ�นในชว่งท้ายป� สว่นป� 65 ผู้บริหารคาดเติบโต 20-25% ซื�อหนี�เข้า
มาบรหิารเพิ�มอีกมูลค่าราว 1-1.5 หมื�นล้านบาท (รวมชโย เจวี) โดยตั�งงบลงทุนไว้ประมาณ 2-2.5 พันล้านบาท และตั�งเป�าขยายพอร์ตสินเชื�อไปที� 250-500
ล้านบาท

CHG (ซื�อ / ราคาเป�าหมาย 4.26 บาท) หนึ�งในหุ้นที�รับความเสี�ยงได้ดีจาก Covid-19 กําไรสุทธิในชว่ง 3Q64 อยูที่� 1,564 ลบ. +455.01%YoY,
 +171.41%QoQ สําหรับแนวโนม้ 4Q64 เราคาดว่าจะเป�นภาพของการอ่อนตัว QoQ จากรายได้ซึ�งเกี�ยวเนื�องกับ Covid-19 ที�ลดลง แต่จะยังคงเห็นการเติบโต
ได้ YoY  ขณะที�การดําเนนิงานชว่งถัดไปยังมีความนา่สนใจ จากป�จจัยหนุนจากธุรกิจการรับจ้างบริหารโรงพยาบาล(ป�จจุบันมี 2 แหง่ ร.พ.เมืองพัทยา และศูนย์
แพทยชุ์มชนเกาะล้าน เมอืงพทัยา) การรับผู้ป�วยโรคหัวใจจากร.พ.อื�น(ศนูย์หัวใจสิริธร 2Q64, ร.พ.สมุทรปราการ 4Q64, ร.พ.ระยอง 1Q65) และการเป�ดโรง
พยาบาลใหมโ่ดยเฉพาะที�เป�นศนูย์เฉพาะทาง(คาดรพ.จุฬารัตน ์แมส่อด และ ศนูย์มะเร็งสุวรรณภมิ จะเป�ดราวป�65-66)  


