
BGRIM ลงทนุโรงไฟฟา้พลังความรอ้นรว่ม 7 โครงการ 

รวม 980 MW มูลค่า 3.92 หมื่นลบ. คาด COD ภายใน

ปี66 หวังสรา้งรายได้แน่นอน หนุนกําไรมั่นคงต่อเน่ือง

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า 

บริษัทฯมั่นใจครึ่งปีหลัง 2563 ผลประกอบการจะเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังเข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯมีแผนเปิด 

2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Charoennakhon

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ จะลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหมร่ะบบพลังงาน

ความร้อนรว่มโคเจนเนอเรชั่น (Combined Cycle Cogeneration Plants) ส�าหรับผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (หรือ SPP) รวม 7 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ใหมท่ดแทนของเดิมเพื่อต่ออายุสัญญา

BGRIM ลุยสร้างโรงไฟฟา้
พลังความร้อนร่วม

7 โครงการ รวม 980 MW

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 3

ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. 
ปพูรมเปิด 2 โครงการใหม่ รวม 3.8 พันลบ.

ไมถึ่งเส้นชัย !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดภาคเช้ามา ยังไมส่ามารถตีผา่น
ด้านขึ้นไปได้ แกว่งตัวในกรอบแคบๆตลอดช่วงเช้า แต่หลังจากเปิด
ภาคบ่ายมา ตลาดกลับมาติดลบลงไป จากความกังวลเรื่องการเมือง
ภายในประเทศ และผลประชุม opec

บล.ทิสโก้แนะทยอยสะสมหุ้นเพื่อลงทุนท่ีระดับดัชนี 1,250 - 1,280 จุด เพราะ
ราคาเทียบกับก�าไรเริ่มถูก ชี้โอกาสดัชนีลดลงต�ากว่า 1,250 จุดยังมีน้อย ยกเว้น
ชุมนมุการเมืองจะรุนแรง และเกิดเหตกุารณล็์อกดาวนป์ระเทศอีกครั้ง นายอภิชาติ 
ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ 
ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities 
Co., Ltd) เปดิเผยว่า ปจัจัยท่ีต้องติดตามในชว่งหลังของเดือน ก.ย. ยังคงอยูท่ี่ปจัจัย
การเมืองในประเทศ ท้ังการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 6

บล.ทิสโก้ ชี้ได้เวลาสะสมหุ้น
ที่โซน 1,250-1,280 จุด ไม่ถึงเส้นชัย!!

ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. ลุ้นกําไรแตะ 600 ลบ. หลัง ตุน Backlogในมือ 1.07 
หมื่นลบ. พร้อมส่งซิก H2/63 โตแจ่ม รับไฮซีซั่น เล็งเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่า 3.8 พันลบ.

นายธนากร ธนวริทธิ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ออลล์ อินสไปร ์

ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรอื ALL

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) BGRIM

ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. ลุ้นก�าไร

แตะ 600 ลบ. หลัง ตุน Backlog ในมือ 1.07 หม่ืน

ลบ. พร้อมส่งซิก H2/63 โตแจ่ม รับไฮซีซั่น เล็งเปิด 

2 โครงการใหม่ มูลค่า 3.8 พันลบ.

 นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผย

ว่า บริษัทฯม่ันใจคร่ึงปีหลัง 2563 ผลประกอบ

การจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองหลังเข้าสู่ไฮซีซั่นของ

ธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯมีแผนเปิด 2 โครงการ

ใหม่ มูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ 

Charoennakhon และโครงการ Lasalle83 รวม

ถึงบริษัทฯยังมีการขยายโครงการ The Vision 

Ladprao- Nawamin เฟส3 และเปิดตัว The New 

Forum Plaza ด้วยเชน่กัน โดท้ัง 4 โครงการนี้จะเปิด

ตัวในไตรมาส 4/2563

ท้ังนี้บริษัทฯยังคงเป้ารายได้ปี 2563 ท่ีระดับ 4,000 

ล้านบาท และสามารถท�าก�าไรสุทธิได้ 600 ล้าน

บาท โดยปัจจุบันมี ยอดขายรอโอน (Backlog) ใน

มือ 10,770 ล้านบาท โดยจะรับรู้เป็นรายได้ในช่วงท่ี

เหลือของปีนี้ 4,820 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือจะทยอย

รับรู้ไปจนถึงปี 2566

ด้านยอดขาย (Preesale) ในปีนี้บริษัทฯมั่นใจว่าจะ

สามารถท�าได้ตามเป้า 5,000 ล้านบาทเช่นกัน โดย

คร่ึงปีแรกสามารถท�าได้แล้ว 2,200 ล้านบาท ส่วนท่ี

เหลือจะมาจากโครงการท่ีบริษัทฯมีอยู่ในปัจจุบันท่ี

สามารถขายเพิ่มได้ประมาณ 6,550 ล้านบาท และ

จากโครงการใหม่ท่ีจะเปิดตัว 3,800 ล้านบาท ซึ่ง

เพียงพอท่ีจะเข้ามาสนับสนุนยอดขายในปีนี้ให้เป็น 

ไปตามเป้า

ส�าหรับกลยุทธ์ในปีนี้บริาทฯจะเน้นคอนโดมิเนียม

โลว์ไลฟ์ท่ีมียูนิตไม่เยอะมากนัก เน่ืองจากต้องการ 

ขายเร็ว โอนเร็ว แต่ยังคงได้ผลตอบแทนท่ีดี พร้อม

ท้ังขยายการลงทุนไปยังแนวราบ อย่างเช่น ทาว์

นโฮม และบ้านเด่ียว เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มี

แผนขยายรายได้ประจ�าให้เพิ่มมากข้ึน และท่ีส�าคัญ

บริษัทฯยังคงมองหาพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมมือทาง

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเน้น Strategic partner 

เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงและน�า Know How 

ต่างๆมาแชร์ร่วมกัน

นายธนากรกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯได้วางแผน

การเติบโตระยะเวลา 3 ปี (ปี 2563-2565) ว่าจะ

เติบโต2-3 เท่าต่อปี จากฐานปี 2562 ท่ีมีรายได้รวม 

2,918.22 ล้านบาท และมีอัตราก�าไรสุทธิให้อยู่ใน

ระดับ 15-20% พร้อมท้ังปรับพอร์ตธุรกิจใหม่ โดย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะลดสัดส่วนลงมาอยู่ท่ีระดับ 

70% จากปัจจุบัน 99% รายได้ประจ�าปรับตัวเพ่ิม

ขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 20% จากปัจจุบัน 0% และธุรกิจ

ให้บริการเพิ่มเป็น 10% จากปัจจุบัน 1%

"ตอนนี้กลยุทธ์เราจะโฟกัสลูกค้าท่ีพร้อมโอนเป็น

หลัก ยิง่ตอนน้ีจากการท่ีมโีควิด-19 ท�าใหก้ารปฏิเสธ

สินเชื่ อน้อยลงคอนข้างมาก ตอนนี้มีแต่ลูกค้าท่ี

พร้อมซื้อเข้ามา" นายธนากร กล่าว

ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563

ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. 
ปพูรมเปิด 2 โครงการใหม่ รวม 3.8 พันลบ.
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�า
กัด (มหาชน) BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม เพา

เวอร์ จะลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ระบบพลังงาน

ความร้อนร่วมโคเจนเนอเรช่ัน (Combined Cycle 

Cogeneration Plants) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเล็ก (หรือ SPP) รวม 7 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนของเดิมเพื่อ

ต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน 5 โครงการ และ

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (เปล่ียนแปลงสถาน

ท่ีต้ังโรงไฟฟ้า) จ�านวน 2 โครงการ โดยด�าเนินงาน

ผ่านบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ จ�านวน 6 

บริษัท ได้แก่

(1) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จ�ากัด 

(“BGPR1”) จ�านวน 1 โครงการ

(2) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จ�ากัด 

(“BGPR2”) จ�านวน 1 โครงการ

(3) บรษัิท อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร1์ จ�ากัด (“ABP1R”) 

จ�านวน 1 โครงการ

(4) บรษัิท อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร2์ จ�ากัด (“ABP2R”) 

จ�านวน 1 โครงการ

(5) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จ�ากัด 

(“BPLC1R”) จ�านวน 1 โครงการ และ

(6) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จ�ากัด 

(“BPAM”) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เอสพีพี1 จ�ากัด)จ�า

นวน 2 โครงการ

(รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของโครงการ”) โดยมีประ

มาณการจ�านวนก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังสุทธิรวม 

980 เมกะวัตต์(“ธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรง

ไฟฟ้า SPP”) ตามท่ี บี.กริม เพาเวอร์ ได้แจ้งข่าวการ

ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ระยะยาวกับการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวันท่ี 

31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ

ท่ีอ้างถึงนั้น

ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563

BGRIM ลุยสร้างโรงไฟฟา้
พลังความร้อนร่วม

7 โครงการ รวม 980 MW
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

มูลค่ารวมของเงินลงทุนในการด�าเนินการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้า SPP ข้างต้น คิดเป็นจ�านวนรวม

โดยประมาณท้ังสิ้น 39,248 ล้านบาท โดยในการ

ก่อสร้าง บริษัทเจ้าของโครงการจะเข้าท�าสัญญา

ด้านวิศวกรรมจัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง (“EPC 

Contracts”) กับบริษัท Toshiba Plant Systems 

& Services Corporation และบริษัทย่อย (“กลุ่ม 

Toshiba”) และสัญญาบริการซ่อมบ�ารุงและ

จัดหาอะไหล่ระยะยาวเครื่องกังหันก๊าซ (Long-

TermService Agreement of Gas Turbines) 

(“LTSA”) กับ Siemens Limited รวมท้ังสัญญาอ่ืนๆ 

ท่ีส�าคัญท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังนี ้การลงทนุโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการ

ลงทุนของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน

เงินกู้โครงการ (project finance) จากสถาบันการ

เงินชั้นน�าหลายแห่ง อีกท้ัง บี.กริม เพาเวอร์ ยังคง

รักษาระดับความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีเงินสด

ในมือประมาณ 19,000 ล้านบาท และกระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานเพื่อการลงทุนโครงการต่าง ๆ 

และรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทเจ้าของโครงการ จะได้เข้าลงนามในสัญญา

ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าSPP ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่�ากัดเพียงสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับ กฟผ. 

ดังนั้น บี.กริมเพาเวอร์จึงจะด�าเนินการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าตามธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

SPP และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี2566 ท้ังน้ี 

เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 

3/2563 เมื่อวันท่ี 25 มนีาคม 2563 และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 17 

กันยายน2563

บี.กริม เพาเวอร์เล็งเห็นว่า ธุรกรรมการลงทุน

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP มีประโยชน์กับ บี.กริม เพา

เวอร์และผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์เนื่องจาก

โครงการโรงไฟฟ้า SPP จ�านวน 5 โครงการ เป็นกา

รด�าเนินการตามเง่ือนไขการเข้าท�าสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟา้กับ กฝพ. รวมจ�านวน 150 เมกะวัตต์ เปน็ระยะ

เวลา 25 ป ีและอีก 2 โครงการ เปน็โครงการใหมท่ี่จะ

สามารถขายไฟฟ้ากับ กฟผ. รวมจ�านวน 180 เมกะ

วัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ส่วนท่ีเหลือจะขายให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ซ่ึง

จะช่วยเสริมสร้างรายได้ท่ีแน่นอนรวมถึงผลก�าไรท่ี

มั่นคงและต่อเนื่องใหแ้ก่ บ.ีกรมิ เพาเวอรโ์ดยจะชว่ย

ให้บ.ีกรมิ เพาเวอรส์ามารถจ่ายเงินปนัผลใหกั้บผู้ถือ

หุ้นของ บี.กริมเพาเวอร์ได้อย่างสม�าเสมอ

ส�าหรับแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากกระแสเงินสด

ภายในกลุ่มบรษัิทและเงินกู้จากสถาบนัการเงิน ท้ังนี้

การกู้ยืมเงินดังกล่าวไม่กระทบต่อความสามารถใน

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพา

เวอร์ แต่อย่างใด

ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563

BGRIM ลุยสร้างโรงไฟฟา้
พลังความร้อนร่วม

7 โครงการ รวม 980 MW
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บล.ทิสโก้แนะทยอยสะสมหุ้นเพื่อลงทุนท่ีระดับดัชนี 
1,250 - 1,280 จุด เพราะราคาเทียบกับก�าไรเริ่มถูก 
ชี้โอกาสดัชนีลดลงต�ากว่า 1,250 จุดยังมีน้อย ยกเว้น
ชุมนุมการเมืองจะรุนแรง และเกิดเหตุการณ์ล็อกดาวน์
ประเทศอีกครั้ง

 นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวย
การอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Apichat 
Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities 
Co., Ltd) เปิดเผยว่า ปัจจัยท่ีต้องติดตามในช่วงหลัง
ของเดือน ก.ย. ยังคงอยู่ท่ีปัจจัยการเมืองในประเทศ ท้ัง
การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในวันท่ี 19 ก.ย. และการ
ประชุมสภาในวันท่ี 23-24 ก.ย. ว่าจะมีการพิจารณา
การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ และในมาตราใด ในขณะ
เดียวกันการเมืองในต่างประเทศก็มีแนวโน้มดุเดือด
มากขึ้น ท้ังการหาเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
สถานการณ์ตึงเครียดสหรัฐฯ-จีน และความไม่แน่นอน
ของผลการเจรจา Brexit ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสร้างความ
ผันผวนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน�ามันล่าสุดในช่วง
ต้นเดือนนี้ นอกจากจะกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน-
ปิโตรเคมีแล้ว ยังกดดันความเคล่ือนไหวดัชนีหุ้นไทย 
(SET Index) ด้วยและเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจซ�าเติม

ให้การหั่นประมาณการก�าไรบริษัทจดทะเบียนไทยยัง
ไม่สิ้นสุดลง อิงจากการศึกษาความสัมพันธ์ในอดีตเรา
พบว่า ทุก ๆ ราคาน�ามันดิบบาเรน์น�ามันดิบเบรนท์ 
(Brent) ท่ีเปล่ียนแปลง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีผลให้
ดัชนีหุ้นไทยเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันประมาณ 
10 จุด และภาพรวมก�าไรของบริษัทจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงกว่า 2,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นก�าไรต่อ
หุ้น (SET EPS) ท่ีประมาณ 30 สตางค์ต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม บล.ทิสโก้ยังคงมุมมองโซนดัชนีหุ้นไทยท่ี
บริเวณ 1,250-1,280 จุดเป็นระดับดัชนีท่ีน่าทยอยซื้อ
สะสม “เพ่ือการลงทุน” ซึ่งอิงมาจาก 1. ระดับค่าเฉล่ีย
อัตราราคาต่อก�าไรล่วงหน้า 12 เดือน (12 m Fwd. PER) 
ท่ีปัจจุบันขยับข้ึนมาอยู่ท่ี 16-17 เท่า จากเดิมประมาณ 
15-16 เท่าในช่วงปลายปีท่ีแล้ว ซึ่งจะได้ดัชนีท่ีเหมาะ
สมในช่วง 3 เดือนข้างหน้า หรือในไตรมาส 4/2563 ท่ี 
1,221-1,297 จุด และควรจะอยู่สูงกว่าระดับ 1,300 
จุดขึ้นไปในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า และ 2. การพักตัว
ทางเทคนิคตามหลัก "Fibonacci Retracement" โดย
ปัจจุบันดัชนีหุ้นไทยก�าลังมีแนวโน้มพักตัวท่ีระดับ 
38.2% หรือคิดเป็นระดับดัชนีท่ีท่ี 1,269 จุด

ท้ังน้ี ส�าหรับโอกาสท่ีดัชนีหุ้นไทยจะหลุดต�ากว่าระดับ 
1,250 จุดลงมาเคล่ือนไหวท่ีบริเวณ 1,200 จุดต้นๆ 
บล.ทิสโก้มองว่ายังมีความเป็นไปได้น้อยอยู่ ยกเว้นการ

ชุมนุมทางการเมืองมีความรุนแรงจนถึงข้ันนองเลือด 
และ/หรือเกิดการแพรร่ะบาดรอบ 2 ภายในประเทศ จน
ท�าให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกคร้ัง

ด้วยภาวะตลาดมีแนวโน้มแกว่งซึมลง ขณะท่ีมูลค่า
ซื้อขายถดถอยลงเรื่อย ๆ จึงเชื่อว่าจะเห็นการโยกเม็ด
เงินเวียนกลุ่มลงทุนไปเร่ือย ๆ เรามองหุ้นท่ีน่าสะสม 
“เพื่อการลงทุน” จะเน้นหุ้นท่ีราคาหุ้นยังปรับขึ้นน้อย
กว่าตลาด (Laggard) แต่แนวโน้มก�าไรคร่ึงปีหลังจะ
ฟื้ นตัวขึ้น หุ้นเด่นท่ีชอบ คือ AEONTS, BAM, BDMS, 
BEM, CPALL, KTC, MTC และ WHA และทยอยเก็บหุ้น
ปันผลท่ีคาดจะให้อัตราเงินปันผล (Div. Yield) เฉล่ีย
มากกว่า 4% ต่อปี แนะน�า DCC, EASTW, INTUCH, LH, 
QH, NYT, PROSPECT, RATCH และ TVO (หมายเหตุ 
: PROSPECT กลุ่มทิสโก้เป็นท่ีปรึกษาการเงินและผู้จัด
จ�าหน่าย)

ส�าหรับประเด็นหุ้นเก็งก�าไรระยะสั้นได้แก่ 1. หุ้นรับ
อานิสงส์ข่าววัคซีนและการเริ่มเปิดรับนักท่องเท่ียว
แบบพิเศษ (STV) ได้แก่ AOT, BDMS, CENTEL และ 
SPA 2. หุ้นเก็งประเด็น Window Dressing – BCH, 
BGRIM, BJC, CBG, EPG, GULF และORI และ 3. หุ้น
ท่ีประเมินเบื้องต้นว่างบ 3Q20F จะออกมาดีท้ัง YoY 
และ QoQ – BGC, DELTA, KCE, KTC, MTC, PRM และ 
SYNEX

ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563

บล.ทิสโก้ ชี้ได้เวลาสะสมหุ้น
ที่โซน 1,250-1,280 จุด
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 ไม่ถึงเส้นชัย !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดภาคเช้ามา ยังไม่สามารถตีผ่านด้านข้ึนไปได้ 
แกว่งตัวในกรอบแคบๆตลอดช่วงเช้า แต่หลังจากเปิดภาคบ่ายมา ตลาดกลับมาติดลบ
ลงไป จากความกังวลเร่ืองการเมืองภายในประเทศ และผลประชุม opec คืนนี้ ซึ่งคาด
กันว่าจะไม่ลดการผลิตแล้ว จึงท�าให้ตลาดกลับมากังวลและกดดัน โดยตลาดหุ้นไทย
ปิดตลาดไปท่ี 1,284.40 จุด ลบ -9.08 จุด หรือ -0.70 % พรุ่งนี้ยังคงติดตาม FTSE 
Rebalance มีผลปรับน�าหนัก 18 กย. โดยไทยได้รับการปรับเพิ่มน�าหนักลงทุน 119 
ล้านเหรียญ หุ้นไทยท่ีเข้า FTSE All Word Index ได้แก่ CRC (คาด 90.5ล้านเหรียญ) 
BBL (NVDR คาด 76ล้านเหรียญ) CBG (คาด 32ล้านเหรียญ) "ส่วนหุ้นท่ีถูกลดน�าหนัก
คือ PTT, CPALL, SCC, AOT, BDMS, SCB, GULF, PTTEP (คาดเฉล่ีย 3-11ล้านเหรียญ
ต่อบริษัท) ช่วงนี้เน้นเทรดหุ้นท่ีมีประเด็นบวกเป็นรายตัว จังหวะลงมาของหุ้นท่ีเติบโต 
ผลก�าไรดี มองเป็นโอกาสในการเก็บสะสมเพื่อรอการฟื้ นตัวนะเจ้าคะ

 มาตัวแรกกันเลยค่ะ ท่ีมีประเด็นบวกเฉพาะตัว เจ๊ขอยกขึ้นมาเป็นเพียงบางตัวละ
กันนะเจ้าคะ CRC บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ 
คาดว่าราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวก หลังถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี FTSE All World และ FTSE 
Asia Ex-Japan Ex-China (Large Cap) ปรับน�าหนักวันท่ี 18 ก.ย. ประเมินเบื้องต้น

คาดมีเม็ดเงินจากกองทุนต่างชาติท่ีลงทุนโดยใช้ดัชนี FTSE เป็น Benchmark ต้องเพิ่ม CRC เข้าสู่พอร์ต ลงทุนราว US$100 ล้าน CRC ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภท
ผ่านรูปแบบและช่องทางท่ีหลากหลายในประเทศไทย ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม และเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Omni-channel ในประเทศไทย CRC อาจจะ
เป็นหุ้นท่ีไม่ได้ว่ิงหวือหวา กระชากใจขาซิ่งมากนัก แต่ถ้าใครเป็นสายช้อปปิ้ ง สายเดินห้าง CRC ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆของใครหลายๆคน

 มาต่อกันกับหุ้นท่ียืนเขียวสู้ตลาดได้ดีอีกตัวเจ้าค่ะ ใครท่ีเป็นแฟนคอลัมน์คงได้เกาะล้อขึ้นมาในช่วงจังหวะท่ี NOBLE ย่อตัวลงไปกันเรียบร้อยแล้ว วันนี้เด้งกลับมายืนเขียวสวน
ตลาดได้ดี ส�าหรับคนท่ีมีของในมือมาแล้วเจ๊อยากให้จับตาท่ีแนวต้าน 14.30 บาท หากผ่านไปได้คงได้เห็นความแรงของ NOBLE กันอีกครั้งเจ้าค่ะ

        อีกหน่ึงตัวท่ียืนเขียวสวนตลาด หลังจากท่ีราคามีการย�าฐานท่ีบริเวณแถว 8+- วันนี้ยังคงมีแรงชื้อเข้ามาติดต่อกันเป็นวันท่ี 2 หลังจากภาพรวมภายในประเทศเริ่มมีการผ่อนคลาย
ลง เจ๊มองเป็นอีกหนึ่งตัวท่ียังน่าสนใจ หลังจากท่ี SISB เปิดเผยว่าภาพรวมการด�าเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังมีทิศทางท่ีดีขึ้นหากเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกท่ีผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ผ่อนคลายลง ท�าให้การเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2563 จะเป็นช่วงการรับรู้รายได้จากการเปิดปีการศึกษา
ใหม่เต็มท้ังไตรมาส ซึ่งประเมินว่าจ�านวนนักเรียนน่าจะกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นไม่ต�ากว่าปีท่ีผ่านมา เจ๊มองว่าย่อมาก็เป็นโอกาสในการสะสมเพื่อท�าก�าไรเป็นรอบๆไปเจ้าค่ะ

        ปิดท้ายกันด้วยหุ้นอิเล็กทรอนิกส์คู่ซี้ อย่าง KCE และ HANA กันสักหน่อยเจ้าค่ะ วันน้ี HANA ย่อตัวลงมาตามตลาด ส�าหรับคู่น้ีเจ๊มองเล่นได้ตลอดท้ังปี เพราะมีแนวโน้มการฟื้ น
ตัวของก�าไรครึ่งปีหลังจะดูดีจากจีนท่ีฟื้ นตัวเร็วกว่าคาด ขณะท่ีฝั่ งเยอรมนีฟื้ นแรงแซงไปก่อนแล้ว สายเก็งก�าไรเจ๊แนะสะสมตอนแดงๆยังไงก็รอดเจ้าค่า แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์
หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซ่ิงปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความ
ส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet

ไม่ถึงเส้นชัย!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน

ณ Wall Street World
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