DW01 Newsletter 11 เมษายน 2561
BCH เป็นปี ทีด
่ งี ามของบริษ ัท
BCH01C1808B เด่นด้วยอ ัตราทดสูง

ประเด็นการลงทุน
ฝ่ ายวิจัยบล.บัวหลวง มั่นใจมากว่า BCH จะรายงานกําไรหลัก
เติบโตมากถึง 21% ในปี 2561 ซึง่ ถือว่าเป็ นบริษัททีม
่ ก
ี ําไรเติบโต
มากที่ สุดในกลุม
่ โรงพยาบาลขนาดกลางทีฝ
่ ่ ายวิจัยฯให ้คําแนะนํ า
ทัง้ นี้ BCH จะได ้ประโยชน์เต็มปี จากเงินจ่ายประกันสังคม (คิดเป็ น
37% ของรายได ้การแพทย์) ในปี 2561 โดยคาดการณ์รายได ้จาก
ประกั น สั ง คมขยายตั ว 12% ในปี 2561 หรื อ คิด เป็ นสมาชิก
ประกั น สั ง คมรวม 809,227 ราย ทํ า ให ป
้ ระมาณการรายได ้รวม
้
เติบโต 15% ในปี 2561 โดยมูลค่าหุ ้นยังไม่แพงนั ก BCH ถูกซือ
ขายบน PER
ปี 2561 ที่ 36.5 เท่ า ใกล เ้ คีย งกั บ ค่ า เฉลี่ ย
โรงพยาบาลโลกแต่กําไร BCH เติบโตดีกว่า ทัง้ นี้ปัจจัยกระตุ ้นระยะ
้ คือ กํ า ไรไตรมาส 1/61 ทีค
สัน
่ าดจะทํ า สถิต ส
ิ ูง สุด ใหม่ หรือ อย่า ง
น อ้ ยสูง ทีส
่ ุด เป็ นอัน ดั บ สองในประวัต ก
ิ าล ดัง นั ้น ฝ่ ายวิจั ย ฯ ยั ง คง
้ ” BCH โดยให ้แนวรับและแนวต ้านระยะสัน
้ ที่ 17 และ
คําแนะนํ า “ซือ
18.50 บาท ตามลําดับ

อ ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2561
บล.บัวหลวง มี Call DW บนหุ ้น BCH คือ BCH01C1808B ทีโ่ ดด
เด่นด ้วยอัตราทดทีส
่ ูงถึง 5.52 เท่า และมีค่า ความผั นผวนแฝงตํ่า
เพียง 42.61% ปั จจุบัน BCH01C1808B มีราคาอยู่ท ี่ 0.40 บาท
เมือ
่ คํานวณราคาทฤษฎีของ BCH01C1808B ในช่วง 5 วันข ้างหน ้า
ตามแนวรับและแนวต ้านของ BCH ทีฝ
่ ่ ายวิจัยฯให ้ไว ้จะอยู่ท ี่ 0.33 –
0.52 บาท (รายละเอียดตาม Appendix 1) โดยนั กลงทุนสามารถ
้ ขาย BCH01C1808B ได ้ถึง 30 ส.ค. 61
ซือ

ฝ่ ายธุรกิจอนุพันธ์ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

้ ขาย DW แบบ Big lot
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมหรือสนใจซือ
โทร 02 618 1492-4
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S50M18 let profit run
S5001C1806F เด่นด้วยอ ัตราทด 11 เท่า

ประเด็นการลงทุน
S50M18 ปรั บตัวขึน
้ ได ้ตามคาด ขณะทีค
่ า่ Stochastic ตัดขึน
้ ขึน
้
้ มีโอกาสดีด
จากกรอบล่าง Oversold นอกจากนี้โครงสร ้างระยะสัน
ตัวขึน
้ ทดสอบเป้ าหมายบริเวณ 1170 จุด (Bollinger band) อย่าง
ไรก็ต ามหากดัชนีปิดต่า่ กว่าแนวรั บ 1155 จุด (ผิด คาด) แนะปิ ด
สถานะ

อ ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ฉบับวันที่ 11 เมษายน 2561
บล.บัวหลวง มี Call DW บน S50M18 คือ S5001C1806F ทีโ่ ดด
เด่นด ้วยอัตราทดสูงถึง 10.78 เท่า ปั จจุบัน S5001C1806F มีราคา
อยู่ท ี่ 1.00 บาท ซึง่ เมือ
่ คํ านวณราคาทฤษฎีข อง S5001C1806F
ตามราคาแนวต ้านของ S50M18 ทีฝ
่ ่ ายวิจัยฯได ้ให ้ไว ้จะอยู่ท ี่ 1.07
้ ขาย S5001C1806F ได ้ถึง 28 มิ.ย. 61
บาท โดยสามารถซือ

ฝ่ ายธุรกิจอนุพันธ์ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

้ ขาย DW แบบ Big lot
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมหรือสนใจซือ
โทร 02 618 1492-4
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HANA01C1806B พุง
่ 200% หล ังราคาหุน
้ HANA รีบาวด์แรงต่อเนือ
่ ง
-

้ หุ ้นในบางกลุม
ตลาดหุ ้นไทยวันนีไ้ ด ้ปรับขึน
้ ในช่วงบ่ายจากปิ ดเทรดช่วงเช ้าทีด
่ ช
ั นีฯปรับลง คาดว่ามาจากการทีน
่ ั กลงทุนกลับมาซือ
่ ทีร่ าคาได ้ปรับลดลงในสัปดาห์กอ
่ น
้ เข ้ามาในหุ ้นกลุม
เช่น กลุม
่ ธนาคารพาณิชย์ และมีแรงซือ
่ พลังงาน เช่น PTT และ EA ทีห
่ นุนให ้ดัชนีปรับตัวขึน
้ และกลับมายืนทีร่ ะดับ 1,760 จุด ได ้ในช่วงท ้ายตลาดใน
วันนี้ (ทีม
่ า: infoquest วันที่ 10/4/18)

-

ในวันนี้นักลงทุนจํานวนมากยังคงให ้ความสนใจเข ้าเก็งกําไร Put DW ทีอ
่ ้างอิงกับ SET50 Futures ได ้แก่ S5001P1806I, S5001P1806F และ S5001P1806H โดยมี
้ ขายหนาแน่นรวมกันเกือบ 456 ล ้านบาท ขณะทีน
้ ขายหนาแน่นถึง
แรงซือ
่ ั กลงทุนก็ให ้ความสนใจเข ้าเก็งกําไร Put DW อ ้างอิงหุ ้น EA (EA01P1806A) โดยมีแรงซือ
127.66 ล ้านบาท

-

ขณะเดียวกัน DW01 ทีม
่ ผ
ี ลตอบแทนโดดเด่นในวันนี้เป็ น Call DW ทีอ
่ ้างอิงหุ ้น HANA ได ้แก่ HANA01C1806B ซึง่ สามารถปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ในรอบ 3 วันถึง 200%
โดยราคาหุ ้น HANA พุ่งขึน
้ 3.79% เกิดเป็ นแท่งเทียนเรียงตัวรูปแบบ U - shape ทดสอบยืนเหนือ EMA 21 วัน พร ้อม Volume เพิม
่ เข ้ามาอย่างต่อเนือ
่ ง

-

้ ขาย DW ณ วันที่ 10 เม.ย. 61 อยูท
้ ขายหลักทรัพย์ทงั ้ ระบบ
มูลค่าการซือ
่ ี่ 4,249.41 ล ้านบาท คิดเป็ น 7.05% ของมูลค่าการซือ
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DW Daily Tip
นั กลงทุนควรตรวจสอบราคาทีเ่ หมาะสมของ DW แต่ละรุ่นก่อนการลงทุนที่ www.blswarrant.com เพือ
่
ื้ DW ทีร่ าคาสูงเกินจริง
ป้ องกันปั ญหาซอ
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Appendix 1: DW Price Sensitivity Analysis

Appendix 2: DW Return Sensitivity Analysis

DW GLOSSARY
ความหมายของ DW Technical Indicators
่ งด ้านราคา DW (Effective Gearing ของ DW 3 เท่า หมายถึง ถ ้า
1) Effective Gearing เป็ นเครือ
่ งมือในการวัดความเสีย
ราคาหุ ้นอ ้างอิงเปลีย
่ นไป 1% ราคา DW จะเปลีย
่ นแปลงประมาณ 3%) ทัง้ นี้ Effective Gearing ทีส
่ งู ทําให ้นั กลงทุน
สามารถได ้รับกําไร/ขาดทุนในปริมาณทีส
่ งู เทียบกับเงินลงทุน
2) Sensitivity เป็ นเครือ
่ งมือในการวัดความแกว่งตัวด ้านราคา (Sensitivity ของ DW เท่ากับ 2 หมายถึง ถ ้าราคาหุ ้นอ ้างอิง
เปลีย
่ นไป 1 ช่องราคา ราคา DW จะเปลีย
่ นแปลงประมาณ 2 ช่องราคา) ทัง้ นี้ Sensitivity ทีส
่ งู จะทําให ้นั กลงทุนเห็นการ
เคลือ
่ นไหวของราคา DW ได ้เป็ นอย่างดี
3) Time decay per day เป็ นค่าทีบ
่ อกว่าเมือ
่ เวลาผ่านไป1 วัน ราคา DW จะลดลงกีเ่ ปอร์เซนต์ (เมือ
่ กําหนดตัวแปรอืน
่ คง
ที่ เช่น ราคาหุ ้นอ ้างอิง) ดังนัน
้ นักลงทุนควรหลีกเลีย
่ งการถือครอง DW ทีม
่ ค
ี า่ Time Decay สูง เป็ นระยะเวลานาน
ิ ค ้าอ ้างอิงเหมือนกัน โดย DW ที่
4) Implied Volatility (IV) ควรเปรียบเทียบ IV ของ DW ทีเ่ ลือกไว ้กับ DW ตัวอืน
่ ทีม
่ ส
ี น
้ DW ทีค
มี IV ตํ่ากว่าอีกตัว หมายความว่า DW ตัวนั น
้ ถูกกว่า นอกจากนี้ควรเลือกซือ
่ ่า IV ในอดีตไม่ผันผวนมากนั ก
เนือ
่ งจากค่า IV ทีไ่ ม่ผันผวนจะส่งผลให ้ราคาของ DW เคลือ
่ นไหวสอดคล ้องกับราคาหุ ้นอ ้างอิงตามทีค
่ วรจะเป็ น
้ DW และแปลงสภาพเป็ นหุ ้นอ ้างอิงทันที แพงกว่าการซือ
้ หุ ้นอ ้างอิงโดยตรงมาก
5) All-in-premium เป็ นค่าทีบ
่ อกว่าการซือ
เท่าใด เนื่องจากการลงทุนใน DW ต ้องคํานึงถึงต ้นทุนทีไ่ ด ้มาว่าถูกหรือแพงอย่างไร เพือ
่ นั กลงทุนจะได ้ประเมินโอกาสใน
การทํากําไรได ้ ทัง้ นี้ All-in-premium พิจารณาได ้เช่นเดียวกับความผันผวนแฝง แต่ให ้นั กลงทุนเปรียบเทียบระหว่าง DW
บนสินค ้าอ ้างอิงตัวเดียวกันทีม
่ อ
ี ายุคงเหลือใกล ้เคียงกันเท่านั น
้ เนื่องจาก DW ทีม
่ อ
ี ายุคงเหลือมากกว่ามีแนวโน ้มที่ All-inpremium จะสูงกว่า
6) Intrinsic Value คือเงินสดทีน
่ ั กลงทุนจะได ้รับหากทําการใช ้สิทธิ ณ. ปั จจุบัน โดย Intrinsic Value ของ DW จะมีคา่
มากกว่าหรือเท่ากับ 0 เสมอ
้ ท
้ ท
ิ ธิ) x อ ัตราการใชส
ิ ธิตอ
Call Intrinsic Value = Max ((ราคาปัจจุบ ันของหุน
้ อ้างอิง – ราคาใชส
่ หน่วย, 0)
้ ท
้ ท
ิ ธิ – ราคาปัจจุบ ันของหุน
ิ ธิตอ
Put Intrinsic Value = Max ((ราคาใชส
้ อ้างอิง) x อ ัตราการใชส
่ หน่วย, 0)
7) Time Value คือส่วนต่างระหว่างราคา DW ในตลาดกับค่า Intrinsic Value หรืออีกนั ยหนึง่ คือมูลค่าส่วนเพิม
่ ของ DW
เนือ
่ งจาก DW นัน
้ ยังไม่หมดอายุจงึ มีโอกาสทีจ
่ ะทํากําไรได ้มากขึน
้ ดังนัน
้ ยิง่ DW มีอายุคงเหลือมาก จะมีมูลค่าทางเวลาสูง
กว่า DW ทีม
่ อ
ี ายุคงเหลือน ้อย
ราคา DW = Intrinsic Value + Time Value

DW Glossary

DW QUALITY SCORE
้ ระเมินความเหมาะสมสา
ํ หร ับการลงทุนใน DW
วิธก
ี ารและแบบจําลองทีใ่ ชป
1) กําหนดคะแนนเชิงคุณภาพ (Q-Score) ให ้กับ indicator แต่ละตัวทีค
่ ํานวณได ้จาก DW รุ่นหนึง่ ๆ
Not Attractive

Less
Attractive

Neutral

Moderate

Attractive

Highly
Attractive

Q(x) = 0

Q(x) = 1

Q(x)= 2

Q(x) = 3

Q(x) = 4

Q(x) = 5

<1

1-2

2.0 - 2.5

2.5 - 3

3-4

≥4

Sensitivity (S)

< 0.2

0.2 – 0.4

0.4 – 0.7

0.7 - 1

1 – 1.5

≥ 1.5

Time Decay Per Day (T)

> 3%

1.5 - 3%

0.75 – 1.5%

0.4 – 0.75%

0.2 – 0.4%

≤ 0.2%

Implied Volatility (I)

> 100%

85 - 100%

75 - 85%

65 - 75%

55 - 65%

≤ 55%

All in premium (A)

> 20%

16 - 20%

12 - 16%

8 - 12%

4 - 8%

≤ 4%

Indicator / Q-Score

Effective Gearing (E)

2) คํานวณ Total quality score ของ DW รุ่นนัน
้ ๆ โดยใช ้ค่าเฉลีย
่ แบบถ่วงนํ้ าหนักของ indicator ย่อยทีค
่ ํานวณได ้จากข ้อ (1)
ตามสัดส่วนดังนี้
Total quality score / Q-Score for individual indicators

Q(E)

Q(S)

Q(T)

Q(I)

Q(A)

1) Short-term score

40%

40%

20%

0%

0%

2) Medium to Long- term score

10%

10%

35%

10%

35%

3) Overall Rating

20%

20%

20%

20%

20%

3) ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนใน DW จาก Total quality score ทีค
่ ํานวณได ้
Total quality score

Interpretation

1) Short-term score

้ (=<5 วัน) เมือ
DW ดังกล่าวเหมาะกับการถือครองระยะสัน
่ คํานวณ Short-term score ได ้ตัง้ แต่ 3
คะแนนเป็ นต ้นไป

2) Medium to Long-term score

DW ดังกล่าวเหมาะกับการถือครองระยะกลาง-ยาว (>5 วัน) เมือ
่ คํานวณ Medium to Long-term
score ได ้ตัง้ แต่ 3 คะแนนเป็ นต ้นไป

3) Overall rating

แสดงถึงคุณภาพโดยรวมของ DW ตัวนัน
้ ๆ (แสดงคะแนนเป็ นจํานวนดาว)

ต ัวอย่าง

หุ ้น PTT01C1403A มีคา่ Effective Gearing (E) = 3.65, Sensitivity (S) = 0.86, Time decay per day (T) = -0.37%,
Implied Volatility (I) = 53.73%, All-in-premium (A) = 11.30%

1)

หาคะแนนเชิงคุณภาพของ Indicator แต่ละตัว
Q(E) = 4 คะแนน Q(S) = 3 คะแนน Q(T)= 4 คะแนน Q( I)= 4 คะแนน Q(A)= 3 คะแนน

2)

คํานวณ Total quality score ของ PTT01C1403A
1) Short-term score
= (4*40%)+(3*40%)+(4*20%)+(4*0%) +(3*0%) = 3.60 คะแนน
2) Medium to Long-term score = (4*10%)+(3*10%)+(4*35%)+(4*10%)+(3*35%) = 3.55 คะแนน
3) Overall rating
= (4*20%)+(3*20%)+(4*20%)+(4*20%)+(3*20%) = 3.60 คะแนน

3)

ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนใน PTT01C1403A
้ (=<5 วัน) เนือ
1) สามารถถือครองระยะสัน
่ งจากคํานวณ Short-term score = 3.60 > 3 คะแนน
2) สามารถถือครองระยะปานกลาง-ยาว (>5 วัน) เนือ
่ งจากคํานวณ Medium-Long term score = 3.55 > 3 คะแนน
3) คุณภาพโดยรวมของ DW อยูใ่ นระดับ 4 ดาว (คํานวณได ้ 3.60 คะแนน = 3.6 ดาว เศษของคะแนนถูกปั ดขึน
้ ขัน
้ ละ 0.5)

DW Quality Score

DW01 SPECIFICATIONS

DW01 Specifications

DW01 SPECIFICATIONS

DW01 Specifications

DW01 SPECIFICATIONS

DW01 Specifications

DW01 SPECIFICATIONS

DW01 Specifications

DW01 SPECIFICATIONS

DW01 Specifications

DW01 SPECIFICATIONS

DW01 Specifications

DISCLAIMER
Bualuang Securities Public Company Limited
บริษัท หลักทรั พ ย์บัวหลวงจํ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท”) จัด เตรีย มข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัท มิไ ด ้คํ านึงถึงปั จจั ยหรือ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน หรือความต ้องการของผู ้อ่านแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทมีฐานะเป็ นผู ้ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว ทําให ้อาจมี ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์เกิดขึน
้ (Conflict of interest) ด ้วยเหตุนี้
ก่อนการตัดสินใจลงทุนจากข ้อมูลในเอกสารนี้ ท่านควรศึกษาข ้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW โดยละเอียด ไม่วา่
่ วชาญฯ, หรือผู ้ให ้คําแนะนํ าทางด ้านการเงินการลงทุน เพือ
จะโดยวิจารณญาณของตนเอง หรือปรึกษาผู ้เชีย
่ ให ้มั่นใจได ้ว่าการ
ตัดสินใจลงทุนต่างๆ มีความเหมาะสมเพียงพอทีท
่ า่ นจะตัดสินใจลงทุนในสถานการณ์และสถานะทางการเงินในขณะนัน
้
ในการนี้ บริษัทมิได ้ให ้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต ้อง และแท ้จริงของข ้อมูลในเอกสารนี้ ดังนั น
้ ไม่วา่ จะด ้วยเหตุใดก็ตาม บริษัท
ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได ้ หรือประโยชน์ใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ ้อมทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้ข ้อมูล และข ้อมูลนี้มไิ ด ้
้ ํ าให ้ซือ
้ ขายหลักทรั พย์ใดๆ ทัง้ นี้ข ้อมูลถูกจัดทําขึน
จัดทําขึน
้ เพื่อเป็ นการชักชวน หรือชีน
้ จากแหล่งของข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบัน และ
บริษัทสงวนสิทธิในการแก ้ไขข ้อความใดๆในเอกสารนี้โดยมิต ้องบอกกล่าวล่วงหน ้า และสงวนสิทธิในการคัดลอก ดัดแปลง แก ้ไข
ไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยไม่ได ้รับอนุญาตจากบริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
Corporate Governance Report disclaimer
The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate
governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of
the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for
Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result,
therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside
information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies. As a result, the survey result may be changed after that date. Bualuang Securities Public Company
Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.
"Disclaimer: The disclosure of the Anti-Corruption Progress Indicators of a listed company on the Stock Exchange of
Thailand, which is assessed by the relevant institution as disclosed by the Office of the Securities and Exchange
Commission, is made in order to comply with the policy and sustainable development plan for the listed companies.
The relevant institution made this assessment based on the information received from the listed company, as
stipulated in the form for the assessment of Anti-corruption which refers to the Annual Registration Statement
(Form 56-1), Annual Report (Form 56-2), or other relevant documents or reports of such listed company . The
assessment result is therefore made from the perspective of a third party. It is not an assessment of operation and
is not based on any inside information. Since this assessment is only the assessment result as of the date appearing
in the assessment result, it may be changed after that date or when there is any change to the relevant information
. Nevertheless, [•] Securities Company Limited does not confirm, verify, or certify the accuracy and completeness of
the assessment result."
RECOMMENDATION FRAMEWORK
UNDERLYING STOCK RECOMMENDATIONS

DW SUITABILITIES

BUY

For Short -term investors (=<5 Trading Days)

: Expected positive total returns of 15% or more
over the next 12 months.

TRADING BUY: Expected positive total returns of 15% or more
over the next 3 months.
HOLD

: Expected total returns of between -15% and
+15% over the next 12 months.

SELL

: Expected negative total returns of 15% or more
over the next 12 months.

Suitable: DW has high effective gearing or sensitivity.
Not Suitable: DW has low effective gearing or sensitivity.
For Medium to Long investors (>5 Trading Days)
Suitable: DW has low all-in-premium or 1-day time decay.
Not suitable: DW has high all-in-premium or 1-day time decay.

Disclaimer

