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2  ตลาดหุนเอเชียเชานี้ ปรับขึ้น จาก Positive Sentiment การแรลลี่ของตลาด
หุนยุโรปและสหรัฐฯ ที่ไดแรงหนุนจากตัวเลขยอดขายบานใหมสหรัฐฯ สูงสุด
3
4
รอบ 6 ป
6
8  ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA ยอดขายสินคาคงทน ส.ค. คาด -17.1%m-m(Vs
9
22.6%) ประธานเฟดล็อคฮารทมีสุนทรพจน ECB:ประธานดรากี้ มีสุนทร
1,580 / 1,570 จุด
1,600 / 1,620 จุด

พจนที่ลิธัวเนีย Taiwan: คาดธ.กลางคงดอกเบี้ยที่ 1.875%

 +/- วันทําการกอนหนา นักลงทุนตางชาติซื้อ +4.62 พันลบ. (ซื้อสะสม 4 วัน
รวม +7.68 พันลบ.) สวนนักลงทุนสถาบันในประเทศกลับมาขาย -1.52 พัน
ลบ. (จากซื้อสะสม 3 วัน รวม +1.21 พันลบ.)
 +/- การเมือง เตรียมสรุปภาษีมรดกสัปดาหนี้ กอนเสนอคลัง เรงใชงบลงทุน
2.6 แสนลานบาทกระตุนเศรษฐกิจชวงปลายป

ตลาดหุนไทยวานนี้
SET

จุด

1,591.89

เปลีย่ น

+1.76 +0.11

 แนะนํา ซื้อเก็งกําไรรายตัว โดยมีจุดตัดขาดทุน หุนเดน STEC UNIQ JMART
KAMART PTT CPALL GFPT CK HEMRAJ INTUCH DTAC
+0.60 +0.06
+3.97 +0.58 หุนในกระแส:

- High/Low
1,597.51 / 1,588.97
SET50
1,062.76
MAI
687.61
SET Turnover (Bt m/US$ m)
SET Mkt. Cap. (Bt bn/US$ bn)
Market Trailing PER (x)
No. stocks with gain / loss

มูลคาซือ้ ขาย (ลบ.)

สถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
ตางประเทศ
รายยอย

ดัชนีสําคัญ

Dow Jones (USA)
FTSE
NIKKEI
VIX
MSCI ex Japan
Dollar Index
NYMEX (USD/bbl)
BRENT (USD/bbl)
BDI
Gold (USD/ounce)

ซือ้

52,052 / 1,616
14,438 / 448
18.47
407 / 400

ขาย

3,881 5,400
3,909 4,281
14,079 9,456
30,183 32,915

24/9

17,210.06
6,706.27
16,167.45
13.27
485.90
85.06
92.80
96.95
1,056.00
1,222.30

%

 คาดดัชนีฯ วันนี้ ขึ้นทดสอบแนวตาน 1600 จุด แนวรับ 1588/1580 จุด แรง
ซื้อนักลงทุนตางชาติยังเปนแรงหนุนหลัก สวนทริกเกอรฟนด มีทั้งแรงบวก
จากกองทุนฯเปดใหม และแรงขายกองเดิม หากดัชนีฯ ทะลุ 1600 จุดขึ้นมา

Chg

+154.19
+30.19
-38.45
-1.66
+0.37
+0.41
+1.24
+0.10
-17.00
-10.19

สุทธิ

-1,519
-372
+4,623
-2,732

% chg

+0.90
+0.45
-0.24
-11.12
+0.08
+0.48
+1.35
+0.10
-1.58
-0.83

• หุนโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 7.0%) ไดแก KTP ADAM ABC DIMET
CGS DNA CMO IFEC VTE หุนที่ลงกวา 4.0% ไดแก CEI PERM
LOXLEY FVC PRINC TRUE
• NVDR (หนวย: ลบ.) สูงสุดดานซื้อ ไดแก INTUCH+855 KBANK+342
TRUE+170 ADVANC+164 สูงสุดดานขาย ไดแก BBL-171 TOP-41
LHBANK-37
• หลักทรัพยที่มี Short Sell สูงสุด (หนวย:ลานบาท) ไดแก TRUE 140
PTT 50
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Market Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ ขึ้นทดสอบแนวตาน 1600 จุด เงินทุนตางชาติที่ไหลเขาหุนขนาดใหญ เปนแรงหนุนหลัก
ขณะที่ปจจัยตางประเทศมี Positive sentiment เชิงบวกจากยอดขาบบานใหมสหรัฐฯ แนะนําเก็งกําไรหุน
บลูชิพที่ยังคง Laggards หรือ ปนผลสูง และเก็งกําไรหุนไดรับผลบวกจากนโยบายภาครัฐ
คาดดั ช นี ฯ วั น นี้ ขึ้ น ทดสอบแนวต า น 1600 จุ ด แนวรั บ 1588/1580 จุ ด แรงซื้ อ ต า งชาติ ใ นหุ น
ขนาดใหญเปนแรงหนุนหลัก โดยมีการเปลี่ยนกลุมมาซื้อหุนที่ยัง laggard อยางกลุมสื่อสาร ขณะที่
ปจจัยในประเทศยังเปนบวก จากมาตรการเรงการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และรอความ
คืบหนาดานตางๆ อาทิ การปฏิรูปพลังงาน การประมูลโครงการคมนาคม ดานปจจัยตางประเทศ
กลับมาเปนบวก หลังวานนี้สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขยอดขายบานใหมสูงสุดในรอบ 6 ปหนุนดอลล
แข็งคาสุดรอบ 4 ป
การลงทุนระยะเดือน คงคําแนะนํา หลักทรัพยที่คาดวาจะรายงานผลกําไร 3Q57F เติบโตสูง (พลิกจาก
ขาดทุนเปนกําไร) อาทิ CKP RCL หุนปนผลดี (ยิลดมากกวา 4%) BTS สวนระยะสัปดาห พิจารณา
หลักทรัพยที่คาดวาจะมีขาวดีจากมาตรการรัฐ อาทิ กลุมรับเหมา (CK STEC UNIQ) กลุมพลังงานทดแทน
PTT DEMCO GUNKUL กลุมขายเซ็ตทอปบอค SAMART AJD PCA DNA กลุมไก (GFPT CPF) แนวโนม
การนําเขาไกจากตปท ดีกวาคาดการณ หุนมีโอกาสไดงานภาครัฐ SAMTEL LOXLEY MFEC AIT
Investment Theme: แนะนํา
1. Event Plays:
• หลักทรัพยที่ ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกในกลุมดัชนี DJSI ประจําป 2557 ไดแก BANPU CPN
IRPC MINT PTT PTTEP PTTGC SCC TOP และ TUF
• ปฎิทินขาว วันศุกร ธปท ทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจไทย ป 57-58 และตลาดฯ จัดสัมมนา มองหุน
ป 58 จากผลประกอบการ 6 เดือนแรก
• CSS ขึ้นเครื่องหมาย XW 26/9 2.5 หุนเดิม ตอ 1 วอรแรนท
2. 3Q57F Earning Play : SSF NOBLE WIIK TVI KKC GOLD ANAN ฯลฯ
3. Cheap Stock (Foreign Fund Flow) : SGP KKP ROJNA RATCH PTTEP PTT KSL AP BBL SCB
4. Dividend Play: MODERN INTUCH BTS ADVANC KKP SPALI
ปจจัยตางประเทศ : กลับมาเปนบวก ตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ยอดขายบานใหมสหรัฐฯ สูงสุดรอบ 6 ป หนุนหุนปดบวก สหรัฐฯ เผยเผยยอดขายบานใหมพุงขึ้น 18.0%
สู 504,000 ยูนิต ในเดือน ส.ค. เปนระดับสูงสุดตั้งแตเดือน พ.ค. 2008 หนุนการรีบาวดของตลาดหุนสหรัฐฯ
วานนี้ นําโดยหุนกลุมคาปลีก หลังบริษัทดีลอยทคาดยอดคาปลีกชวงเทศกาลวันหยุดจะพุงขึ้นถึง 4.5%
ตัวเลขเศรษฐกิจยุโรป ออนแอ เพิ่มคาดการณการกระตุนเศรษฐกิจจากอีซีบี ตัวเลขเศรษฐกิจจากฝง
ยุโรปยังบงชี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจ หลังดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีลดลงเปนเดือนที่ 5 สงผล
นักลงทุนคาดหวังตอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากอีซีบีเพิ่มมากขึ้น
ปจจัยในประเทศ : ยังเปนปจจัยหนุน รัฐบาลเรงกระตุนเศรษฐกิจชวงปลายป
รัฐบาลเตรียมมาตรการกระตุนเศรษฐกิจชุดใหม คาดเสนอครม. เร็วๆ นี้ โดยมาตรการรอบใหมนี้จะ
เนนไปในการสรางงานและเพิ่ม เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ เชนการลงทุนภาครัฐโครงการขนาดเล็ก และ
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการระยะสั้น ที่เกี่ยวของกับการจางงาน รวมถึงมาตรการกระตุนการ
ทองเที่ยว คาดสงผลบวกตอการใชจายในประเทศ (แนะซื้อเก็งกําไร CPALL CENTEL)
เทคนิค ทดสอบ 1600 จุด ระยะสั้น ดัชนีฯ มีความแข็งแกรงแมวาจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมา และคาด
วาจะปรับขึ้นทดสอบแนวตานสําคัญบริเวณ 1600 จุด โดยสัญญานเทคนิคระยะสั้นยังเปนบวก โดยยืนเหนือ
เสนคาเฉลี่ยระยะสั้น รวมถึง MACD ที่เริ่มหักขึ้น แมยังอยูต่ํากวาเสน signal line
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หุนเดน: เก็งกําไร
STEC

เปาหมายพืน้ ฐาน 34.50 บาท**

• กลุ ม รั บ เหมากลั บ มามี แ รงเก็ ง กํ า ไร ก อ นการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ สําหรับโครงการคมนาคม ในวันที่ 27 ก.ย. นี้
ขณะที่ยังรองานประมูลโครงการภาครัฐ ตางๆ ทั้งรถไฟรางคู
และรถไฟฟา
• ป 58 คาดมีงานใหมเพิ่มมากขึ้น โดยภาครัฐจะเรงงบลงทุน
ตางๆ เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ โดยทางบริษัทตั้งเปา
เซ็นงานใหมปนี้ที่ 1.7 หมื่นลานบาท และปหนาที่ 3.0 หมื่น
ลานบาท

แนวรับ 27.50/26.00

แนวตาน 29.50/30.00

JMART

เปาหมายพื้นฐาน 18.30 บาท*

• คาดครึ่งปหลัง ผลประกอบการดีกวาครึ่งปแรก เนื่องจาก
การบริโภคในประเทศฟนตัว ประกอบกับไดแรงหนุนจาก
การจัดงานโมบาย
• ไตรมาส 4 จะเป น ช ว งไฮซี ซั่ น และป นี้ บริ ษั ท จะมี ก าร
จําหนายสินคา iPhone เปนปแรก ซึ่งคาดวาจะชวยหนุน
ยอดขายชวงปลายป
• บริษัทลูก JMT มีแนวโนมกําไรเติบโตสูง หลังขยายพอรต
บริหารหนี้ ทั้งเชาซื้อและสินเชื่อสวนบุคคล

แนวรับ 14.70/14.40

แนวตาน 15.30/16.00

UNIQ

เปาหมาย พืน้ ฐาน 11.40 บาท*

• ลาสุดมีขาวจะขายหุน PP ใหกับกลุม จิราธิวัฒน-อนันต
ประยูร นําเงินไปใชในการขยายงาน

แนวรับ 9.90/9.50

•

เก็งกําไร รอความคืบหนาเรื่องรถไฟฟาสายสีแดง ที่บริษัท
รวมทุน ของ UNIQ เปนผูรับงานในสัญญาที่ 1 งานกอสราง
สถานีกลางบางซื่อและอาคารซอมบํารุง วงเงิน 29,826 ลาน
บาท

•

รมว. คมนาคมเผยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 27
ก.ย. นี้ กอน ถึงจะมีการเสนอครม. ตอไป

แนวตาน 10.50/10.80

* อิงราคาเปาหมายทางดานพื้นฐานจาก Bloomberg consensus/** Bloomberg consensus high
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ประเด็นจับตา
1. +ประเด็นการเมือง: เตรียมออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
'หมอมอุย'เตรียมแผนกระตุนศก. ชุดใหญ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กลาวภายหลังการหารือนาน 2 ชั่วโมงวา
นายกรัฐมนตรีป รึก ษางานดานเศรษฐกิจหลายเรื่อง โดยเฉพาะการกระตุ นเศรษฐกิ จในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ 2558 ที่ไดวางแผนไวแลวที่จะเสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาชุดมาตรการตางๆ ซึ่งเชื่อ
วาจะชวยกระตุนภาวะเศรษฐกิจใหดีขึ้นได แตนายกรัฐมนตรียังกําชับไมใหเปดเผยรายละเอียดกอนจะมีมติ
จาก ครม.

2. + "ยูโอบี"เพิ่มน้ําหนักหุนไทยหลังการเมือง-ศก.เดินหนา,คาดดัชนีปหนา 1,700 จุด
กลุมยูโอบี ซึ่งเปนกลุมธุรกิจธนาคารและการลงทุนรายใหญ จากสิงคโปรเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุน
ไทยเปน"overweight" ตั้งแตชวงไตรมาส 3 ของปนี้ โดยมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น หลังสถานการณการเมือง
คลี่คลายและมีรัฐบาลเขามาขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ กอนหนานี้ กลุมยูโอบีใหน้ําหนักการลงทุนในตลาด
หุนไทย ที่ "neutral" แตปรับเพิ่มเปน "overweight" ในไตรมาส 3 นี้ โดยมองวา ไทยเปนหนึ่งในตลาดที่มี
ความโดดเดนในอาเซียน หลังจากปจจัยการเมืองมีความชัดเจน มากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจและตลาดหุนมีโอกาส
เติบโตไดทั้งในปนี้และปหนา โดยกลุมธุรกิจที่นาสนใจลงทุนในชวงนี้ จะเปนกลุมที่ไดรับผลดีจาก การขยายตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศ และแผนการลงทุนภาครัฐ อยางเชน กลุมธนาคาร รับเหมากอสราง รวมไปถึง กลุม
โรงแรม และธุรกิจทองเที่ยว

3. หุนแนะนําตาม Investment Theme
3.1) 3Q57F Earning Play : เราประเมิน บจ.ที่เติบโตสูง อิงผลกําไร 2Q57 Vs ขาดทุนใน 3Q56 (ดูตารางใน
เลม) ไดแก SSF NOBLE WIIK TVI KKC GOLD ANAN

3.2) Cheap Stock: หุนที่อยูใน MSCI Thailand และ KTZ Universe ที่มีระดับ P/BV < ตลาด (Mean +0.5
SD) และมี %Dividend Yield > 3% , 14F %EPS Growth > 6.5% ,และมี % Upside ตอราคาเปาหมาย >
6% แนะนํา SGP KKP ROJNA RATCH PTTEP PTT KSL AP BBL SCB
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3.3) Dividend Play: หลักทรัพยที่คาดวาจะใหผลตอบแทนปนผล สูงกวา 4% สําหรับงวดป 2557 ที่นาสนใจ
ไดแก MODERN INTUCH BTS ADVANC KKP SPALI

4. Trigger Funds :
คาดวา หากดัชนีฯแตะระดับ 1600 จุด จะมี 5 กองทริกเกอรฟนด มูลคา 1.63 พันลบ. ถึงเปาหมาย ไดแก
TISEQT15 มูลคา 550 ลบ. UOBT14 490 ลบ. UOBT17 330 ลบ. ONE-SPOT5/2 250 ลบ. KFEQ3P3-3 6
ลบ.ขายเฉพาะ 3% แรก ในขณะที่มีการเปดกองทุนทริกเกอรฟนดใหมปลายเดือนนี้ เขามาชวยหนุนเชนกัน
โดย SCBAM มีขนาดมูลคาโครงการ 1.5 พันลบ. KTAM มูลคาโครงการ 1 พันลบ.

+/- 5)รายงานเศรษฐกิจสําคัญสัปดาหนี้ :
•
พฤหัสบดีที่ 25 ก.ย.: USA ยอดขายสินคาคงทน ส.ค. คาด -17.1%m-m(Vs 22.6%) ประธานเฟด
ล็อคฮารทมีสุนทรพจน ECB:ประธานดรากี้ มีสุนทรพจนที่ลิธัวเนีย Taiwan: คาดธ.กลางคงดอกเบี้ยที่
1.875%
•
ศุกรที่ 26 ก.ย.: USA: 2Q57F GDP ครั้งสุดทาย คาดเติบโต 4.5-5%q-q (Vs 4.2%) Michigan
survey consumer sentiment ก.ย. คาด 85 (Vs 84.6) Japan: Core CPI ส.ค. คาด 3.2%y-y (Vs 3.3%)
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รายงานตัวเลขเศรษฐกิจวันทําการผานมา:
•
อิตาลี เผยความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนก.ย.เพิ่มครั้งแรกในรอบ 4 เดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ
ISTAT ของอิตาลี เปดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค เพิ่มขึ้นเล็กนอยสู 102.0 ในเดือน ก.ย. ซึ่งเปนการ
ปรับตัวขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 4 เดือน จากระดับ 101.9 ในเดือน ส.ค. นักวิเคราะห 13 รายที่ไดรับการสํารวจ
โดยรอยเตอรคาดไววาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคจะลดลงสู 101.5 ในเดือน ก.ย.
•
Ifo ชี้ความเชื่อมั่นธุรกิจเยอรมนีลดเปนเดือนที่ 5 ติดตอกัน สถาบัน Ifo ซึ่งเปนสถาบันวิจัย
เศรษฐกิจของเยอรมนี เปดเผยขอมูลดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจพบวา ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงสู
ระดับ 104.7 ในเดือน ก.ย. จากระดับ 106.3 ในเดือน ส.ค. โดยลดลงเปนเดือนที่ 5 ติดตอกันสูระดับต่ําสุด
นับตั้งแตเดือน เม.ย. 2013
•
สหรัฐ เผยยอดขายบานใหมเดือน ส.ค. พุงสูงสุดในรอบ 6 ป กระทรวงพาณิชยสหรัฐเปดเผย
ยอดขายบานใหมพุงขึ้น 18.0% สู 504,000 ยูนิตในเดือนส.ค.ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับตั้งแตเดือน พ.ค. 2008
และปรับตัวขึ้นเปนเดือนที่ 2 ติดตอกัน นักเศรษฐศาสตรที่ไดรับการสํารวจโดยรอยเตอรคาดไววา ยอดขาย
บานใหมจะอยูที่ 430,000 ยูนิต ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นจาก 412,000 ยูนิต ในเดือน ก.ค.

สรุปภาวะตลาดตางประเทศ
Global Momentum
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+ ตลาดหุนสหรัฐฯ ปดบวก หลังลดลง 3 วันจากยอดขายบานใหมสูงสุดรอบ 6 ป
วันทําการลาสุด ตลาดหุนสหรัฐฯ กลับมาปดพุงแรง หลังรวง 3 วัน โดยดัชนี DJIA ปดพุงขึ้น 154.19
จุด หรือ 0.90%d-d ปดที่ 17,210.06 จุด ดัชนี S&P 500 ปดบวก 15.530 จุด หรือ 0.78%d-d ปดที่ระดับ
1,998.30 จุด และ ดัชนี Nasdaq ปดเพิ่มขึ้น 46.53 จุด หรือ 1.03%d-d ปดที่ระดับ 4,555.22 จุด ไดรับ
ปจจัยหนุนจาก กระทรวงพาณิชยสหรัฐ รายงานวา ยอดขายบานใหมเดือน ส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18%m-m สู
ระดับ 504,000 ยูนิต ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับตั้งแตเดือน พ.ค. 2551 และสูงกวาที่นักวิเคราะหสวนหนึ่งคาด
วา ยอดขายบานใหมจะเพิ่มขึ้นเพียง 3.4% ในเดือนดังกลาว
นอกจากนี้ ตลาดยังไดแรงหนุนจากการที่เจาหนาที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายหนึ่งระบุในการประชุม
วา เฟดควรจะอดกลั้นอยางมากตอการยกเลิกการผอนคลายนโยบายการเงิน
- ตลาดหุนยุโรป ปดรวงตอเปนวันที่สอง วิตกเศรษฐกิจชะลอตัว
วันทําการที่ผานมา ตลาดหุนยุโรป กลับมาปดบวก หลังรวง 2 วันตอเนื่อง โดย FTSE ปดเพิ่มขึ้น
30.19 จุด +0.45%d-d มาปดที่ระดับ 6,706.27 จุด ดัชนี CAC40 ปดพุงขึ้น 54.37 จุด หรือ 1.25%
d-d มาปดที่ระดับ 4,413.72 จุด และ DAX ปดสูงขึ้น 66.94 จุดหรือ 0.70%d-d ปดที่ 9,661.97 จุด
หุนยุโรป ปดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น ทามกลางความหวังของเหลานักลงทุนในตลาดวาธนาคารกลางยุโรป หรือ
อีซีบี จะออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ หลังจากขอมูลเศรษฐกิจบงชี้วา เศรษฐกิจเยอรมนีออนแอลง
สถาบัน ไอเอฟโอ ซึ่งเปนสถาบัน วิจัยเศรษฐกิจ ของเยอรมนี เปด เผยวา ดัช นีค วามเชื่อมั่นทางธุร กิจ ของ
เยอรมนีในเดือนก.ย.รวงลงแตะ 104.7 จาก 106.3 ในเดือน ส.ค. และออนแรงมากกวาที่นักวิเคราะหคาดไว
ที่ 105.7 ดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงในเดือนนี้ ตอกย้ําใหเห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโนมที่ไมแนนอนของ
เศรษฐกิจเยอรมนี ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในยูโรโซน
+ ราคาน้ํามันดิบ กลับมาปดบวก จากรายงานสตอกน้ํามันดิบสหรัฐฯลดเกินคาด
วันทําการที่ผานมา Brent สงมอบ พ.ย. ปดที่ระดับ 96.95 ดอลลตอบารเรล เพิ่มขึ้นเล็กนอย $0.10
ดอลล สวน Nymex สัญญาสงมอบ พ.ย. ปดเพิ่มขึ้น $1.24 ดอลล ปดที่ 92.80 ดอลลตอบารเรล โดย
ไดรับแรงหนุนจากรายงานที่ระบุวา สตอคน้ํามันดิบสหรัฐดิ่งลงเกินคาด สํานักงานสารสนเทศดานการพลังงาน
ของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปดเผยตัวเลขสตอคน้ํามันสหรัฐประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 19 ก.ย. โดยระบุวา สตอค
น้ํามันดิบดิ่งลง 4.3 ลานบารเรล สู 358.0 ลานบารเรล ถึงแมนักวิเคราะหเคยคาดการณกอนหนานี้วา สตอค
น้ํามันดิบอาจเพิ่มขึ้น 386,000 บารเรล
-ราคาทองคํา กลับมาลดลง หลังฟนตัวขึ้น 2 วัน
วันทําการที่ผานมา ราคาสัญญาทองเดือน ธันวาคม ปดที่ระดับ 1,219.50 ดอลลลารตอออนซ ลดลง
2.5 ดอลล หรือ -0.20%d-d
ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐรวงลง 6 ดอลลาร สู 1,216.69 ดอลลารตอออนซในชวงทายตลาดวันพุธ ในขณะ
ที่ดอลลารแข็งคาขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบ 4 ป และตลาดหุนทั่วโลกดีดขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังใชความ
ระมัดระวังในการลงทุน กอนที่สหรัฐจะเปดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในชวงตอไปในสัปดาหนี้ดวย
-ดัชนีคาระวางเรือ Baltic Dry Index ปดลงตอเปนวันที่ 2 และเปนการลดลงวันที่ 9 ในรอบ 10 วัน
ทําการ จากใกลเทศกาลหยุดยาวจีน Golden week ตนเดือน ต.ค.
วันทําการที่ผานมา ดัชนี Baltic Dry Index ปดลบอีก 17 จุด ปดที่ 1056 จุด
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บทวิเคราะหตามปจจัยพืน้ ฐาน
LOXLEY: หุนเดนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล - ซื้อเก็งกําไร (มูลคาพื้นฐาน ป 58: 4.97 บาท)
LOXLEY กลับมาซื้อขายคึกคัก คาดเปนเพราะแนวโนมเชิงบวกตอการใชจายไอซีทีในประเทศ หลัง
รัฐประกาศผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล แมราคาหุนจะคอนขางเต็มในเชิงประเมินมูลคา เมื่อ
เทียบกับบริษัทในกลุม แตแนวโนมการฟนตัวกําไรใน 2H57 จากมูลคางานในมือสูง และการประมูล
โครงการใหม อาจเปนปจจัยหนุนราคาระยะสั้น เราปรับลดคําแนะนําเปน ซื้อเก็งกําไร (จาก ซื้อ) ดวย
ราคาเปาหมายป 58 ใหมที่ 4.97 บาท
แนวโนมบวกตองานประมูลใหม
ราคาหุนบริษัทผูใหบริการวางระบบ (System integrator: SI) รวม LOXLEY ปรับตัวดี กวาตลาด หลังรัฐบาล
ประกาศนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหนุนการ
เติบโตอยางยั่งยืน ทําใหเกิดความคาดหมายวา รัฐจะมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานไอที ในชวงการเปลี่ยน
ผาน ถึงแมวา แผนการลงทุนเชิงกลยุทธ และการดําเนินงานเปนรูปธรรมยังไมชัดเจน แตแนวโนมระยะสั้นของ
LOXLEY ยังดูสดใส ทั้งการฟนตัวของกําไรใน 2H57 และการประมูลงานภาครัฐ ทั้งนี้ LOXLEY คาดวามี
โอกาสโอกาสชนะประมูลงานใหมรวมมูลคากวา 2.2 หมื่นลานบาท หากชนะจริง ก็จะชวยรับประกันรายไดใน
ปถัดไป
ขายหุน PO ที่ราคา 4.05 บาท/หุน สัปดาหนี้
วานนี้ LOXLEY ประกาศราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับนักลงทุนทั่วไป (PO) จํานวน 165 ลานหุน ที่ 4.05
บาท/หุน ระหวางวันที่ 24 - 26 ก.ย. โดยผูจองซื้อ 4 หุนจะไดรับการจัดสรร LOXLEY-W1 จํานวน 1 หนวย
LOXLEY-W มีอายุ 3 ป ราคาใชสิทธิ 7 บาท นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรร LOXLEY-W ใหกับผูที่ถือหุนเดิมที่
ไดรับหุนปนผลที่จายไปเมื่อเดือน พ.ค. 56 ในอัตรา 4 หุนปนผลตอ 1W เงินที่ไดจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
ใหมกวา 668 ลานบาท จะนําไปใชในการขยายธุรกิจ ชําระหนี้ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ หุน PO จะ
สงผลใหกําไรตอหุนป 58 ลดลง 8% และ 11% หากมีการใชสิทธิแปลงสภาพ LOXLEY-W ทั้งหมด
หุนดูจํากัดในเชิงประเมินมูลคา แตยังมีปจจัยหนุน
ราคาหุนที่ปรับขึ้นมาในชวงที่ผานมา สงผลใหมูลคาหุน LOXLEY ดูไมคอยถูก เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุม (รูป
ที่ 3) อีกทั้ง การเสนอขาย PO ยังอาจสงผลกระทบตอการลดลงของราคาหุนราว 1.2% เราปรับกําไรตอหุนป
58 ขึ้น 2% เปน 0.27 บาท เพื่อสะทอนภาระหนี้สินที่ลดลงจากเงินเพิ่มทุน พรอมกับปรับราคาเปาหมายเปน
4.97 บาท (เดิม 4.93 บาท) ตาม BV ที่สูงขึ้นหลังเสนอขายหุนเพิ่มทุน อนึ่ง ราคาใหมยังไมรวมผลกระทบ
จากการใชสิทธิ LOXLEY-W เพราะราคาใชสิทธิสูงกวาราคาตลาดมาก
รุกดําเนินธุรกิจเทรดดิ้งมากขึ้น
LOXLEY จะหันมาใหความสําคัญกับธุรกิจเทรดดิ้ง (สัดสวนรายได 27% ของรายไดรวม) มากขึ้น โดยตั้งเปา
เพิ่มรายไดจากธุรกิจเทาตัวภายในระยะเวลา 5 ป เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทจะปรับรูปแบบธุรกิจ
จากเดิมเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับบริษัทอื่น เปนการสรางแบรนดของตนเอง หรือรวมกับพันธมิตร
โดยเฉพาะในสินคาอุปโภคบริโภค และวัสดุกอสราง นอกจากนี้บริษัทกําลังพิจารณาลงทุนดานการผลิตสินคา
เอง เพื่อใหเกิดความครบวงจรในหวงโซอุปทาน และเพิ่มอัตรากําไร
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สรุปขาวบริษทั จดทะเบียนและขาวเศรษฐกิจ
ขาวบริษัทจดทะเบียน
JMT: ซื้อหนี้สินเชื่อรถยนตจาก ธ.ธนชาติ มูลคา 1.45 พันลบ.
JMT ไดลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในหนี้ดอยคุณภาพของสินเชื่อเชาซื้อรถยนต กับธ.ธนชาต มูลคา
465 ลานบาท ขณะที่บริษัท บริหารสินทรัพยเจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ JMT ไดลงนามในสัญญาโอน
สิทธิเรียกรองในหนี้ดอยคุณภาพ ของสินเชื่อเชาซื้อรถยนต กับธ.ธนชาต มูลคา 986 ลานบาท รวมมูลคาจาก
การซื้อหนี้ดอยคุณภาพของบริษัท และบริษัทยอย เขามาบริหารในครั้งนี้อยูที่ 1.45 พันลานบาท
MC: รุกเทกโอเวอรอัพกําไรหุน P/E ต่ํา – เปาไกล 24.66 บาท
MC ลั่นเดินสายเทกโอเวอรหวังมีสินคาไลฟสไตลทุกประเภทในมือ ปูทางกําไรและรายไดกาวกระโดดใน
อนาคต “สุณี เสรีภาณุ” ประกาศกราวปหนาสาขาในมือพุง 300 แหง ขณะที่ผลงาน Q3/2557 ไมผิดหวัง ชู
ของดีหุนแกรงปนผลชั้นเซียนหลังโบรกออกโรงการันตีหุนพี/อี ต่ํา 18 เทา แถมราคาในกระดานยังมีอัพไซด
เพียบ เคาะ “ซื้อ” เล็งเปาหมายไดเห็น 24.66 บาท
APURE: ทุนตางชาติยองเก็บออเดอรญี่ปุนทะลักพันลาน
APURE สงซิกครึ่งหลังป 2557 ผลงานโตเราใจกวาครึ่งแรกที่มีรายได 601 ลานบาท ออเดอรตางชาติเรียงคิว
เพียบ แถมบาทออนหนุนยอดสงออกพรอมปรับกลยุทธปมมารจิ้นแตะ 15% ยิ้มรับกลุมทุนยุนดอดคุยงานล็อต
ใหญ มูลคาหลักพันลานบาท โบรกแนะสอย เคาะเปา 2.70 บาท หลังทุนตางชาติจอเก็บหุนดันธุรกิจโตกาว
กระโดด
IFEC: ขึ้นเบอร 1 ธุรกิจไฟฟาโชว 600MW - ดันลูกเขาตลาด
IFEC ขึ้นเบอร 1 พลังงานทางเลือก “วิชัย ถาวรวัฒนยงค” ทุมหมื่นลานบาท เรงเครื่องเทกโอเวอรและ
กอสรางโรงไฟฟา หวังซดกําไร 10 ลานบาทตอเมกกะวัตตตอปหนุนป 2558 อัพกําไร 400 ลานบาท จอเทก
โอเวอรเพิ่มเปน 300 เมกกะวัตต ดันป 2560 กินรวบ 600 เมกกะวัตต พรอมเปดเกมฮุบ บจ.ขึ้นแทน “โฮล
ดิ้งส” ดันลูกเขาตลาดยายหมวดธุรกิจปลายป
CRANE: เล็งกําไรปนี้นิวไฮทุม 200 ล. อัพไลนเชารับทรัพย
CRANE ฟุงครึ่งหลังป 2557 ผลงานเฉิดฉายกวาครึ่งแรกปนี้ที่มีรายได 734.64 ลานบาท โชวพอรตเชาโตโดด
เดน พรอมคอนเฟรมป 2557 กําไรทุบสถิติ หลังครึ่งแรกโกยกําไรแลว 185.74 ลานบาท อานิสงสรับเหมา
คึกคัก แถมควักเงิน 200 ลานบาท เสริมไลนเชาเพิ่ม 10% จากดีมานดทะลัก ฟากนักวิเคราะห แนะ “เก็ง
กําไร” เคาะพิกัดราคา 6 บาท
PAF: สอง Q3/57 ลุนกําไรออเดอรงาน OEM ลนมือ
PAF โวผลงานไตรมาส 3/2557 ลุนพลิกกําไร จากไตรมาส 2/2557 ขาดทุนสุทธิ 3.1 ลานบาท หลังยอดขาย
เริ่มสงสัญญาณฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจ แยมซดยอด OEM เต็มมือ จากลูกคารายใหญ ICC ปอนออเดอร
โหมกระแสกําลังซื้อฟน เปดฉากธุรกิจใหม อัพกําไรป 2558 อูฟู ดานโบรกสองพิกัดแนวตาน 1.60 บาท
MCOT: ตั้งโตะปนผลแจกครึ่งแรก 0.31 บาท เพิ่มคอนเทนต ต.ค. นี้
MCOT เผยบอรดไฟเขียวแจกปนผลงวดครึ่งปแรก 2557 อัตรา 0.31 บาทตอหุน จอขึ้น XD วันที่ 3 ตุลาคม
นี้ จับตาปรับภาพลักษณเพิ่มคอนเทนต ซดรายได เริ่มตุลาคม 2557 นี้
UNIQ: รับ ‘กลุมจิราธิวัฒน’ ถือหุน - จองขยายงานเต็มสูบ
UNIQ แจงคณะกรรมการบริษัท (บอรด) ทุบโตะจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด (PP) เปดทาง “กลุมจิ
ราธิวัฒน-อนันตประยูร” เขาถือหุน บริษัทเตรียมนําเงินคาหุนไปใชในการขยายงาน พรอมแยมธุรกิจแนวโนม
สดใส มีงานในมือตุนเพียบกวา 3 หมื่นลานบาท ผลงานปนี้รายได-กําไรเริ่ด
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ขาวเศรษฐกิจ
+ จีน: จีนเรงกระตุนตลาดบานจากภาวะตกต่ําที่สุดในรอบ 2 ป
ธนาคารพาณิชย, บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย และรัฐบาลระดับภูมิภาค ของจีนเพิ่มความพยายามในการ
กระตุนตลาดที่อยูอาศัยใหหลุดพนจากภาวะตกต่ําครั้งใหญที่สุดในรอบ 2 ป โดยใชวิธีอนุญาตใหประชาชนซื้อ
บานไดมากกวาหนึ่งหลัง, ปรับลดราคาบานลง และดําเนินมาตรการสงเสริมการขายแบบพิเศษ สื่อมวลชนจีน
ระบุเมื่อวานนี้วา หนึ่งในธนาคาร 4 แหงใหญของรัฐบาลจีนวางแผนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจํานองลง 30 %
และผอนคลายกฎการปลอยกูสําหรับผูซื้อบานหลังที่สอง อยางไรก็ดี ยังไมเปนที่แนชัดวา มาตรการตางๆ
เหลานี้จะสามารถกระตุนภาคอสังหาริมทรัพยไดหรือไม
- เยอรมนี : นักเศรษฐศาสตร Ifo คาดศก.เยอรมนีชะลอตัวใน Q3
นายเคลาส วอหลเรบ นักเศรษฐศาสตรของสถาบัน Ifo คาดวา เศรษฐกิจเยอรมนีจะชะงักงันในไตรมาส 3 และ
ระบุวา การคาดการณการสงออกและสินคาทุนที่ลดลง, เศรษฐกิจยุโรปที่ชะลอตัวลงและ วิกฤติยูเครนที่ยัง
ยื ด เยื้ อ กํ า ลั ง ส ง ผลกระทบต อ ความเชื่ อ มั่ น ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ ของเยอรมนี ร ว งลงเป น เดื อ นที่ 5
ติดตอกันในเดือนก.ย.สูระดับต่ําสุดนับตั้งแตเดือนเม.ย.2013 ซึ่งทําลายความหวังที่วา เศรษฐกิจเยอรมนีจะ
ฟนตัวแข็งแกรงในไตรมาส 3 ซึ่งจะชวยหนุนยุโรป
- รัสเซีย : ญี่ปุนประกาศคว่ําบาตรรัสเซียเพิ่มเติมตามอียู, สหรัฐ
ญี่ปุนเปดเผยวา จะบังคับใชมาตรการคว่ําบาตรเพิ่มเติมตอรัสเซีย ซึ่งเปนการปรับทาทีตอรัสเซียใหเขมงวด
ขึ้นเพื่อทําใหสอดคลองกับมาตรการที่ดําเนินการโดยประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสหรัฐ มาตรการใหม ไดแก การ
สั่งหามธนาคารรัสเซียบางแหงไมใหออกหลักทรัพยในญี่ปุน และเพิ่มการตรวจสอบเพื่อปองกันการสงออก
อาวุธไปยังรัสเซีย แตมาตรการดังกลาวเบากวามาตรการของสหภาพยุโรปหรือสหรัฐ ซึ่งสะทอนถึงความ
พยายามเอาใจรัสเซียของญี่ปุน โดยหวังวาจะกระชับความสัมพันธ ทางเศรษฐกิจและพลังงานใหแนนแฟนยิ่ง
ขึ้น
+/- สหรัฐฯ : ปธ.เฟดเซนตหลุยสชี้ควรเปลี่ยนสัญญาณชี้นําดอกเบี้ยโดยอิงขอมูลศก.
นายเจมส บูลลารด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนตหลุยสกลาวเมื่อวานนี้วา เฟดจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการที่เฟดใชในการสื่อสารมุมมองของเฟดที่มีตอแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยนาย
บูลลารดและเจาหนาที่บางคนในเฟดเรียกรองใหเฟดปรับเปลี่ยนเนื้อหาในแถลงการณนโยบายการเงินใหม
นายบูลลารดกลาววา "ผมตองการใหภาระผูกพันของเฟดเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับตัวเลขเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ผมคิด
วานั่นเปนสิ่งที่ควรทํา" อยางไรก็ดี นายบูลลารดกลาววา เขาสนับสนุนแถลงการณนโยบายเฟดหลังการ
ประชุม วัน ที่ 16-17 ก.ย. โดยในแถลงการณ ค รั้งนั้ น เฟดยังคงใชสัญญาณชี้นํ า ลว งหน า ที่ ร ะบุวา เฟดจะ
พิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ ตอเมื่อเฟดยุติโครงการเขาซื้อตราสารหนี้หรือมาตรการผอนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) ไปแลว "เปนเวลานานระยะหนึ่ง" (considerable time)
หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนระหวางธนาคารกรุงไทย และบริษัทหลักทรัพย
ซีมิโก จํากัด
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