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ยนืไมไ่ดเ้สีย่งพกั: วานนี้ตลาดหุน้ไทยภาคบา่ยปรับตัวขึน้ไปทดสอบแนวตา้นส าคัญทีบ่รเิวณ 1560 จุด แตไ่ม่สามารถยนื

ได ้อกีทัง้ยังทิง้ตัวแรงในชว่งทา้ยตลาดลงมาปิดต า่กวา่ 1550 จุด ท าใหข้าขึน้ดอูอ่นก าลังลง เชา้นี้ คาด SETI ผันผวนใน

กรอบระหวา่ง 1530-1560 จดุ ระหวา่งรอความคบืหนา้ของปัจจัยทัง้ COVID-19 ในประเทศ, การเมอืงสหรัฐ และมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิชดุใหมข่อง ปธน.ไบเดน ขณะที ่Fund Flow จากตา่งชาตชิว่งนี้เร ิม่ชะลอลง ดังนัน้ หาก SETI ไมส่ามารถ

กลับมายนืเหนือ 1550 จุด ไดอ้ย่างแข็งแกร่ง ตลาดจะมคีวามเสีย่งเขา้สู่ชว่งการพักฐานใหม่อกีครัง้ กลยุทธเ์นน้เก็งก าไร

ระยะสัน้ในหุน้ Laggard ทีม่ปัีจจัยบวกเฉพาะตวั และหาก SET Index พักฐานมองเป็นจังหวะสะสมเก็งก าไรรอบใหม ่

ลุน้ไบเดนเสนอมาตรการชุดใหม่: วันนี้ตดิตามการเปิดเผยรายละเอยีดมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและเยยีวยาผลกระทบ

จาก COVID-19 ชดุใหมข่องสหรัฐทีจ่ะน าเสนอโดย ปธน.ไบเดน โดยเบือ้งตน้เขาระบวุา่มาตรการดังกลา่วมมีลูคา่หลายลา้น

ลา้นดอลลารส์หรัฐ คาดวา่จะเป็นการจา่ยเงนิเพือ่กระตุน้การจับจ่ายใชส้อยอกีคนละ 1,400 ดอลลารส์หรัฐ การจ่ายเงนิใหก้ับ

การเปิดโรงเรยีนอกีครัง้ และใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่เพือ่จ่ายใหก้ับคร ูต ารวจ และเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ อกีทัง้ไบเดนยังสนับสนุน

การขึน้คา่แรงจาก 7.25 เป็น 15 ดอลลารส์หรัฐตอ่ชัว่โมง และอัดฉีดวงเงนิเพือ่เร่งพัฒนาและผลติวัคซนีตา้นไวรัส COVID-

19 ทัง้นี้ผลกระทบระยะสัน้หากไบเดนประกาศมาตรการมากกวา่ทีค่าด จะสง่ผลใหค้า่เงนิดอลลารส์หรัฐกลับมาแข็งคา่ Fund 

Flow ตา่งชาตอิาจไหลออกชัว่ขณะ แตร่ะยะยาวเป็นผลดตีอ่ Sentiment การลงทนุและเศรษฐกจิในภาพรวม  

สองสปัดาหช์ีอ้นาคต COVID-19: สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวานนี้ ศบค. เผยตัวเลขในสัดส่วนผูต้ดิเชือ้

ภายในประเทศลดลงตอ่เนื่องเป็นวันที ่5 เป็นสญัญาณดตีอ่เนื่อง แตย่ังตอ้งเฝ้าจับตาสปัดาหน์ี้และสปัดาหห์นา้วา่ตัวเลขผูต้ดิ

เชือ้จะลดลงอกีหรอืไม ่หากลดลงโอกาสทีรั่ฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการคมุเขม้ก็จะยิง่มมีากขึน้ในเร็ววัน ทัง้นี้ ประเมนิจาก

มาตรการทีอ่อกมาชว่ยเหลอืดว้ยวงเงนิและระยะเวลาเยยีวยาทีล่ดลงเป็นไปไดว้า่ทกุฝ่ายประเมนิการระบาดระลอกใหมจ่ะจบ

ภายในเดอืน ม.ค. ถงึตน้ ก.พ. 64 ในทางกลับกนั หากสถานการณ์ยดืเยือ้และกลับมารนุแรงจะเป็นปัจจัยกดดนัตลาดอกีครัง้ 

ตลาดหุน้วนันี ้

All eyes are on:  

• +++ 

รกุฆาตตลาดหุน้ 

14 มกราคม 2564 

Trading Range 

ยนืไมไ่ดเ้สีย่งพกั 

1530-1560 

PICKS OF THE DAY 

BJC 

• ผลประกอบการด ีq-q:  คาดก าไร 4Q63 ที่
จะประกาศสปัดาหห์นา้เพิม่ขึน้ 36.8% q-q ซึง่
เป็นระดับทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุเมือ่เทยีบกับธนาคาร
ขนาดใหญ ่จากการรวมก าไรของ Permata 

• ส ารองสงูราคาหุน้ยงั Laggard: BBL เป็น
ธนาคารที่มีระดับส ารองต่อ NPL สูงที่สุดใน
กลุ่ม ราคาหุน้ยังถือว่า Laggard ในกลุ่มอยู่
โดยซือ้ขายที ่P/BV เพยีง 0.5 เทา่ 

BBL 

• ก าไร 4Q63 คาดโต q-q: คาดก าไรใน 
4Q63 +13.5% q-q จากยอดขายกลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์และกลุ่มเวชภัณฑ์ที่ดีขึน้ รวมถงึ High 
Season ของกลุม่ Modern-trade ซึง่ BIG C 
มกีารขยายสาขาตอ่เนือ่ง 

• รบัประโยชนจ์ากมาตรเยยีวยา COVID-
19 รอบใหม่: มาตรการในรอบนี้ที่เนน้เสริม
สภาพคลอ่งและลดภาระคา่ใชจ้า่ยประชาชน 

Ref.No.: CO2564_0009 



Key Drivers 
• ก ำไร 4Q63 คำดโต q-q: คำดก ำไร 4Q63 
+13.5% q-q มำที่ 1,206 ลบ. จำกยอดขำย
กลุ่มบรรจุภัณฑ์และกลุ่มเวชภัณฑ์ที่ดีขึ้น 
รวมถึง High Season ของกลุ่ม Modern-
trade ซึ่ง BIGC มีกำรขยำยสำขำต่อเนื่อง 
• รับประโยชน์จำกมำตรเยียวยำ COVID-19 
รอบใหม่: มำตรกำรในรอบนี้ที่เน้นเสริม
สภำพคล่องและลดภำระค่ำใช้จ่ำยประชำชน
คำดส่งผลดีต่อกำรบริโภค โดยทำงฝ่ำย
มองสินค้ำอุปโภคบริโภคของ BJC และ
ช่องทำงขำยคือ BIGC จะได้ประโยชน์ 
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BJC 

SHORT Key Drivers 
• ผลประกอบกำรดี q-q:  คำดก ำไร 4Q63 ที่
จะประกำศสัปดำห์หน้ำจะอยู่ที่ 5.5 พันลบ. 
เพ่ิมข้ึน 36.8% q-q ซึ่งเป็นระดับที่โดด
เด่นที่สุดเมื่อเทียบกับธนำคำรขนำดใหญ่ 
จำกกำรรวมก ำไรจำก Permata เข้ำมำ
เต็มไตรมำส 
• ส ำรองสูงรำคำหุ้นยัง Laggard: BBL เป็น
ธนำคำรที่มีระดับส ำรองต่อ NPL สูงที่สุด
ในกลุ่ม โดยมีอยู่ 170% จำกค่ำเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ 130% รำคำหุ้นยังถือว่ำ laggard 
กลุ่มอยู่โดยเทรดที่ P/BV เพียง 0.5 เท่ำ 

BBL 

BUY 
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