STRATEGIC MOVE
ปรับหมากกลยุทธ ภาคบาย
7

วันจันทรที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตลาดหมดแรง บ่ายนี้อาจซึมจนติดลบต่าํ กว่า 1,158 จุด แนะขายหุ้นแพงเกินพืน้ ฐาน เปลี่ยนไปซื้อหุ้นที่มี
Upside เพียบ DTAC(FV@B82.6) และ SC(FV@B17.82) สําหรับหุน้ เทคนิคติดรถหรู เน้นรุ่น S-Class
SVI, SC, SAMART

ภาพ SET ราย 5 นาที ณ เวลา 12.30 น.

ที่มา : Bloomberg, ฝายวิจัย ASP

สํารวจตลาด :
■ SET Index บวก 1.38 จุด ปดเที่ยงที่ 1,160.09 จุด ปริมาณการซื้อขายธรรมดาสามัญ 1.19 หมื่นลานบาท
■ RAIMON มาแลว SPALI ก็ดูเหมือนวาจะมา ตัวที่เหลือและคิดวานาจับตา เพราะมีลุนแรงไมแพกันคือ SC ยอดรายไดปนี้จะโต 17% yoy ไมนา
มีปญหา เพราะมีตัวดันจาก Backlog ที่รอโอนในป 2555 กวา 1.43 พันลานบาท (จากโครงการ The Crest รวมฤดี ซึ่งสรางเสร็จปลายป 2554
และจะเขามาโอนฯตอเนื่องใน 1Q55 ยอด 100 ลานบาท อีก 3 คอนโดมิเนียมที่มีกําหนดแลวเสร็จพรอมโอนฯใน 4Q55 ไดแก Centric รัชดาฯสุทิสาร, The Crest พหลฯ11 และ The Crest สุขมุ วิท49) สวนรายไดจากคาเชาก็คาดวาจะเพิ่มจนมาอยูที่ 920 ลานบาท จาก Occupancy
Rate อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 นาจะปรับเพิ่มขึ้นจาก 64% ณ สิ้นป 2554 มาเปนเฉลีย่ 70% คาดหมายกําไรป 2555 จะอยูที่ 1.46 พันลานบาท
ปจจุบันบริษัท
โตอลังหารอลางฉางจากป 2554 ถึง 35% นอกจากนี้ SC จะเปดตัวโครงการใหมในปนี้อีก 16 โครงการ เพื่อรองรับการเติบโตของผล
กระทําการในฐานะ ประกอบการในป 2555 -2556 (มี 2 โครงการในตางจังหวัดคือ 1 คอนโดฯ ที่หัวหิน และ 1 บานเดี่ยวที่ ชะอํา) โดยโครงการที่จะเปดตัวมีมูลคา
บริษัทผูออกและที่
รวม 1.71 หมื่นลานบาทซึ่ง 10.76 พันลานบาทเปนบานเดี่ยว 5.6 พันลานบาทเปนคอนโดฯ (4 โครงการ) และ 750 ลานบาทเปนทาวเฮาส ทํา
ปรึกษาทางการเงิน
ของใบสําคัญแสดง ใหภาพรวมสินคาที่จะเตรียมสําหรับการขายในป 2555 จะมีจํานวนทั้งสิ้น 32 โครงการ มูลคา 2.87 หมื่นลานบาท ซึ่งเปาหมายการขาย SC กะ
Presale ป 2555 ไวที่ระดับ 1 หมื่นลานบาท แยกเปน แนวราบ 6 พันลานบาท และคอนโดฯ 4 พันลานบาท ฝายวิจยั ASP กําหนด Fair Value
สิทธิอนุพันธในหุน
BAY
ที่ PER 8 เทาหรือ 17.82 บาท โดยที่ระดับราคาหุนปจจุบันให Dividend Yield 5.9% ถือเปน Growth Stock ที่ใหผลตอลแทนเงินปนผลสูง ที่นา
ลงทุนทั้งในระยะสั้นและยาว
■ ชวงบาย SET มีแววลงติดลบ ต่ํากวา 1,158 จุด เนื่องจากปจจัยดันเริ่มจาง หุนยุโรปเองก็นาจะเปดตัวติดลบเพราะหมดขาวดีใหเลน สวนหุน
เอเชียอยางฮั่งเสงลาสุดทรุดจนดูไมจืดลงไปรอยกวาจุด อยางไรก็ตามทิศทางโดยรวมของดัชนียังเปนขาขึ้น หากยังไมต่ํากวา 1,145 และ 1,137
จุด ดัชนีก็ยังมีลนุ ดีดกลับไดทุกเมื่อ
กลยุทธการลงทุน :
■ แนะนําซือ้ หุนที่ยังมี upside สูงในกลุม สือ่ สาร อสังหาฯ ที่คาดวาจะเปนกลุมนําตลาด ไดแก SC(Upside 19%), DTAC(Upside 14%)
เซียมซียามบาย :
■ เซียมซีภาคเชาออก SVI, SPALI ตัว SPALI มาแรงแคชวงตน ยังติด 15 บาท แตคาดวาจะยอไมนานสุดทายนาจะดันจนไปถึง 15.5 บาท สวน
SVI ติดอยูใต SMA200 วัน 3.90 บาท หากผานไดวากันยาวถึง 4.12 บาท บายนี้ ขอเพิ่ม SC และ SAMART มีเปา 16 และ 9.8 ตามลําดับ
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