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พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

( + ) ปิโตรเคมฟืีนเรว็ตามการฟืนของเศรษฐกิจจนี  

Valuation กลุ่มอยูใ่นระดับตาํ Risk reward อยู่ในระดับทน่ีาสนใจ 

ปิโตรเคมีฟืนเร็วกว่าค่าการกลัน 
 จากตัวเลข PMI ของประเทศจีนในเดือน ก.ย. ทีเพิมมาเป็น 51.5 สะท้อนการเติบโตของ
ภาคอตุสาหกรรมในจีนไดเ้ป็นอย่างดี ว่ามีสัญญาณการฟืนตวั นอกจากนีตวัเลขยอดจาํหน่ายรถยนต์
ในประเทศจีนเติบโตในระดบั 11% ในเดือน ส.ค. ถือว่าเป็นการขยายตวัระดบัสูงสุดนบัตงัแต่ปี 2018 
เป็นตน้มา จากทงั 2 ปัจจยันีสะทอ้นไดเ้ป็นอย่างดีถงึเริมเห็นการฟืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน ซงึ
สอดคลอ้งกบัราคาปิโตรเคมีทีปรับตวัเพิมขนึอยา่งเด่นชดัในช่วง 1-2 เดือนทีผ่านมา ทงัราคา HDPE ที
ปรับเพิมขนึจาก USD900/ton มาเป็น USD970/ton และราคา PP ทีปรบัเพิม จาก USD910/ton เป็น 
USD960/ton ในขณะทีตน้ทุนทีอิงราคานาํมันนนัยงัค่อนขา้งคงทีตามราคานาํมัน Brent ทีมีความผนั
ผวนนอ้ยในช่วงทีผ่านมาคือยงัอยู่ในกรอบ USD+/-40/bbl ส่งผลในส่วนต่างราคาของกลุ่มปิโตรเคมี
ปรบัเพิมขนึ โดย HDPE spread ปรบัเพิมจาก USD500/ton มาเป็น USD570/ton, PP spread ปรบั
เพิมขึนจาก USD375/ton มาเป็น USD460/ton และ PET spread ฟืนจาก USD120/ton มาเป็น 
USD135/ton (Fig 2-4) 
 ในขณะทีกลุ่มโรงกลนัเองค่าการกลนัโดยรวมเพิมขึนมาเล็กนอ้ยแต่ยงัถือว่าอยู่ในระดบัทีตาํ
คือ USD1-2/bbl โดยส่วนต่างนาํมันทีปรับเพิมขนึคือนาํมันเบนซนิ และส่วนต่างนาํมันทีปรบัลดลงคือ
นาํมันดีเซล เนืองด้วยโรงกลนัหลายๆ โรงไดมี้การปรับการผลิตจากนาํมันอากาศยานไปเป็นนาํมัน
ดีเซลเพมิมากขนึ  
 
Implication  
 เราปรับนําหนักในหุ้นกลุ่มพลังงานงานและปิโตรเคมีขึนเป็น “Neutral” จากเดิมทีเป็น 
“Underweight โดยเราชอบหุน้ในกลุ่มปิโตรเคมีมากกว่ากลุ่มนาํมันและโรงกลนั โดย 3 เดือนทีผ่านมา
ราคาหุน้กลุ่มนาํมันและปิโตรเคมีปรบัลดลง -17% ถงึ -13% (Fig 1) เราเชอืว่าสะทอ้นแนวโนม้ของผล
ประกอบการ 3Q20E ไปบา้งแลว้   
 Valuation กลุม่อยู่ในระดบัตาํ Risk reward อยู่ในระดบัทีน่าสนใจ ปัจจบุนัราคาหุน้ในกลุ่มปิ
โตรเคมีและโรงกลนั Trade PBV อยู่ในระดบั -1.5SD ถงึ -2SD (Fig 5) ซงึระดบันีมีความเสียงทีตาํมาก 
และเราไดท้าํ Empirical study และพบสิงทีน่าสนใจว่าถา้ซือหุน้กลุ่มปิโตรเคมีและโรงกลนัที PBV อยู่
ในระดบัตาํ -1.5SD ถงึ -2SD แลว้ถือไว ้6 เดือนจะไดผ้ลตอบแทนเฉลียที 10%-20% (Fig 6-10) 
 กล่าวโดยสรุปเรากลบัมาชอบหุน้กลุม่ปิโตรเคมีมากว่านาํมนัและโรงกลนัจาก 1) แนวโนม้การ
ฟืนตวัของเศรษกิจจีนส่งผลบวกต่อราคาปิโตรเคมีและส่วนต่างราคา 2) Valuation อยู่ในระดบัที Risk 
reward ทีน่าสนใจ และ ) Empirical study พบว่าการซอืหุน้ที PBV ตาํผลตอบแทนเฉลีย 10%-20% 
ใน 6 เดือน 
 

  

 

  



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

2 

Energy Sector: 8 ตุลาคม 2563 

Fig1 : Energy and Petrochem have worst performance in 3 Months  

 

Source: Bloomberg 

Fig 2: HPDE Spread Fig 3: PP Spread  

  
Source: Bloomberg Source: Bloomberg 

Fig 4: PET Spread  

 
Source: Bloomberg  
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Fig 5 : Attractive PBV Valuation between -1.5SD to -2SD  

 

Source: Bloomberg 
 

Fig 6 : Empirical Study SCC had return 20% in 6 month when bought PBV 0.53-1.19 

 

Source: Bloomberg 
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Fig 7 : Empirical Study IVL had return 25% in 6 month when bought PBV 1.06-1.43 

 

Source: Bloomberg 
 

Fig 8 : Empirical Study IRPC had return 20% in 6 month when bought PBV 0.40-0.90 

 

Source: Bloomberg 
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Fig 9 : Empirical Study TOP had return 20% in 6 month when bought PBV 0.58-1.15 

 

Source: Bloomberg 
 

Fig 10 : Empirical Study PTTGC had return 10% in 6 month when bought PBV 0.88-1.08 

 

Source: Bloomberg 
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