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Trading Range

BJC

•
•

ี่ งพ ัก
ยืนไม่ได้เสย
1530-1560

BBL

•

กาไร 4Q63 คาดโต q-q: คาดกาไรใน
4Q63 +13.5% q-q จากยอดขายกลุ่ม บรรจุ
ภั ณ ฑ์แ ละกลุ่ม เวชภั ณ ฑ์ท ี่ด ีข น
ึ้ รวมถึง High
Season ของกลุม
่ Modern-trade ซงึ่ BIG C
มีการขยายสาขาต่อเนือ
่ ง
รบ
ั ประโยชน์จ ากมาตรเยีย วยา COVID19 รอบใหม่: มาตรการในรอบนี้ ท ี่เ น น
้ เสริม
สภาพคล่องและลดภาระค่าใชจ่้ ายประชาชน
ผลประกอบการดี q-q: คาดกาไร 4Q63 ที่
ั ดาห์หน ้าเพิม
จะประกาศสป
่ ขึน
้ 36.8% q-q ซงึ่
เป็ นระดับทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ เมือ
่ เทียบกับธนาคาร
ขนาดใหญ่ จากการรวมกาไรของ Permata
สารองสูงราคาหุน
้ ย ัง Laggard: BBL เป็ น
ธนาคารที่ม ีร ะดั บ ส ารองต่ อ NPL สูง ที่สุด ใน
กลุ่ ม ราคาหุ ้นยั ง ถือ ว่ า Laggard ในกลุ่ ม อยู่
ื้ ขายที่ P/BV เพียง 0.5 เท่า
โดยซอ

ตลาดหุ ้นวันนี้
ี่ งพ ัก: วานนี้ตลาดหุ ้นไทยภาคบ่ายปรับตัวขึน
ยืนไม่ได้เสย
้ ไปทดสอบแนวต ้านสาคัญทีบ
่ ริเวณ 1560 จุด แต่ไม่สามารถยืน
้ ้ คาด SETI
ได ้ อีกทัง้ ยังทิง้ ตัวแรงในชว่ งท ้ายตลาดลงมาปิ ดตา่ กว่า 1550 จุด ทาให ้ขาขึน
้ ดูออ
่ นกาลังลง เชานี

ผันผวนใน

กรอบระหว่าง 1530-1560 จุด ระหว่างรอความคืบหน ้าของปั จจัยทัง้ COVID-19 ในประเทศ, การเมืองสหรัฐ และมาตรการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของ ปธน.ไบเดน ขณะที่ Fund Flow จากต่างชาติชว่ งนี้เริม
่ ชะลอลง ดังนั น
้ หาก SETI ไม่สามารถ
ี่ งเข ้าสู่ชว่ งการพั กฐานใหม่อก
กลับมายืนเหนือ 1550 จุด ได ้อย่างแข็งแกร่ง ตลาดจะมีความเสย
ี ครัง้ กลยุทธ์เน ้นเก็งกาไร
ั ้ ในหุ ้น Laggard ทีม
ระยะสน
่ ป
ี ั จจัยบวกเฉพาะตัว และหาก SET Index พักฐานมองเป็ นจังหวะสะสมเก็งกาไรรอบใหม่
ลุน
้ ไบเดนเสนอมาตรการชุดใหม่: วันนี้ตด
ิ ตามการเปิ ดเผยรายละเอียดมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผลกระทบ
จาก COVID-19 ชุดใหม่ของสหรัฐทีจ
่ ะนาเสนอโดย ปธน.ไบเดน โดยเบือ
้ งต ้นเขาระบุวา่ มาตรการดังกล่าวมีมล
ู ค่าหลายล ้าน
้
ล ้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเป็ นการจ่ายเงินเพือ
่ กระตุ ้นการจับจ่ายใชสอยอี
กคนละ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐ การจ่ายเงินให ้กับ
การเปิ ดโรงเรียนอีกครัง้ และให ้รัฐบาลท ้องถิน
่ เพือ
่ จ่ายให ้กับครู ตารวจ และเจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุข อีกทัง้ ไบเดนยังสนั บสนุน
ี ต ้านไวรัส COVIDการขึน
้ ค่าแรงจาก 7.25 เป็ น 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อชวั่ โมง และอัดฉีดวงเงินเพือ
่ เร่งพัฒนาและผลิตวัคซน
ั ้ หากไบเดนประกาศมาตรการมากกว่าทีค
19 ทัง้ นี้ผลกระทบระยะสน
่ าด จะสง่ ผลให ้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่า Fund
Flow ต่างชาติอาจไหลออกชวั่ ขณะ แต่ระยะยาวเป็ นผลดีตอ
่ Sentiment การลงทุนและเศรษฐกิจในภาพรวม
ั
ี้ นาคต COVID-19: สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวานนี้ ศบค. เผยตัวเลขในสัดส่วนผู ้ติดเชอ
ื้
สองสปดาห์
ชอ
ั ญาณดีตอ
ั ดาห์นี้และสป
ั ดาห์หน ้าว่าตัวเลขผู ้ติด
ภายในประเทศลดลงต่อเนื่องเป็ นวันที่ 5 เป็ นสญ
่ เนื่อง แต่ยังต ้องเฝ้ าจับตาสป
ื้ จะลดลงอีกหรือไม่ หากลดลงโอกาสทีร่ ัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการคุมเข ้มก็จะยิง่ มีมากขึน
เชอ
้ ในเร็ววัน ทัง้ นี้ ประเมินจาก
มาตรการทีอ
่ อกมาชว่ ยเหลือด ้วยวงเงินและระยะเวลาเยียวยาทีล
่ ดลงเป็ นไปได ้ว่าทุกฝ่ ายประเมินการระบาดระลอกใหม่จะจบ
ภายในเดือน ม.ค. ถึงต ้น ก.พ. 64 ในทางกลับกัน หากสถานการณ์ยด
ื เยือ
้ และกลับมารุนแรงจะเป็ นปั จจัยกดดันตลาดอีกครัง้
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BJC

BBL

Key Drivers

Key Drivers

• กำไร 4Q63

คำดโต q-q: คำดกำไร 4Q63
+13.5% q-q มำที่ 1,206 ลบ. จำกยอดขำย
กลุ่ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละกลุ่ ม เวชภั ณ ฑ์ ที่ ดี ขึ้ น
รวมถึง High Season ของกลุ่ม Moderntrade ซึ่ง BIGC มีกำรขยำยสำขำต่อเนื่อง
• รับประโยชน์จำกมำตรเยียวยำ COVID-19
รอบใหม่:
มำตรกำรในรอบนี้ที่เน้นเสริม
สภำพคล่องและลดภำระค่ำใช้จ่ำยประชำชน
คำดส่ ง ผลดี ต่ อ กำรบริ โ ภค โดยทำงฝ่ ำ ย
มองสินค้ำอุปโภคบริโภคของ BJC
และ
ช่องทำงขำยคือ BIGC จะได้ประโยชน์

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

• ผลประกอบกำรดี q-q:

คำดกำไร 4Q63 ที่

จะประกำศสัปดำห์หน้ำจะอยู่ที่ 5.5 พั นลบ.
เพิ่ มขึ้น 36.8% q-q ซึ่งเป็นระดับที่โดด
เด่นที่สุดเมื่อเทียบกับธนำคำรขนำดใหญ่
จำกกำรรวมกำไรจำก Permata

เข้ำมำ

เต็มไตรมำส

• สำรองสูงรำคำหุ้นยัง Laggard: BBL เป็น
ธนำคำรที่มีระดับสำรองต่อ NPL สูงที่สุด
ในกลุ่ม โดยมีอยู่ 170% จำกค่ำเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ 130% รำคำหุ้นยังถือว่ำ laggard
กลุ่มอยู่โดยเทรดที่ P/BV เพี ยง 0.5 เท่ำ
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