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 +/- วันทําการกอนหนา นักลงทุนตางชาติขายเพิ่ม -1.32 พันลบ. (ขายสะสม
2 วันรวม -1.94 พันลบ.) สวนนักลงทุนสถาบันในประเทศขาย -949 ลบ.
(ขายสะสม 3 วัน รวม -3.62 พันลบ.)
 -คาดดัชนีฯ สัปดาหนี้ ยังอยูในชวงของการปรับฐาน โดยชวงตนสัปดาห อาจ
มีการรีบาวด แตหากไมผานแนวตานหลัก 1585/1600 จุด (คาดไมผาน) จะ
ย อ ตั ว กลั บ มาทดสอบแนวรั บ 1560/1553 อี ก รอบ ส ว นวั น นี้ คาดดั ช นี ฯ
รีบาวดสลับยอ ตามปจ จัยหนุนจากภายนอก หลังตัวเลขการจางงานและ
อัตราการวางงานสหรัฐฯ ดีกวาคาด สวนปจจัยเสี่ยงยังเปนเรื่องการประทวง
ในฮองกง

 กลยุทธลงทุน แนะนํา เลนเก็งกําไรในกรอบ 1560-1600 จุด โดยกําหนด
จุดตัดขาดทุนที่ 1560 จุด เนน หุนจายปนผลสูง ปนี้ (MALEE DRT TTW
-948
MODERN) กลุมอสังหาฯ แนวโนมฟนตัวโดดเดน (SPALI AP QH) หุนรับ
-593
ผลบวกนโยบายรัฐ (SAMTEL LOXLEY SINGER CPALL)
-1,326

+2,868

+208.64
+81.52
+46.66
-1.61
-0.84
+1.09
-1.27
-1.11
-4.00
-22.41

 Fund flow: เงินทุนไหลเขากองทุน EM ชะลอลง ขณะกองทุน DM ถูก
เทขายหนัก (ขายกองทุน DM Equity Funds -$ 10.1bn. จาก +$1.7bn. ใน
สัปดาหกอน กองทุน EM Equity Funds มีแรงซื้อเพียงเล็กนอย +$ 41mn.
จาก -$601mn.)

สุทธิ

3,990 4,938
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6,336 7,662
32,441 29,573
17,009.69
6,527.91
15,708.65
14.55
471.22
86.69
89.74
92.31
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เพิ่มเติม) เยอรมนี คําสั่งซื้อสินคาโรงงาน ส.ค. คาด -2.5% MoM (Vs
+4.6% ก.ค.)

+1.24
+1.26
+0.30
-9.96
-0.18
+1.28
-1.40
-1.19
-0.38
-1.85

หุนในกระแส:
• หุนโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 7.0%) ไดแก FVC EVER UNIQ SVOA
SUPER LIT JAS หุนที่ลงกวา 7.0% ไดแก BGT ECL SMART MIDA
NEP PE
• NVDR (หนวย: ลบ.) สูงสุดดานซื้อ INTUCH+99 TMB+55 TTW+48
สูงสุดดานขาย KBANK-670 BBL-376 PTT-99
• หลักทรัพยที่มี Short Sell สูงสุด (หนวย:ลานบาท) ไดแก KBANK 89
SPALI 30
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Market Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ รีบาวดสลับยอ โดยมีแนวตาน 1575/1580 จุด แนวรับ 1560 จุด แนะนําเก็งกําไรในกรอบ
1560-1600 จุ ด หุ นที่มี ราคาพื้นฐานยังคงถูก และหุ นปนผลดี หุนรั บผลบวกนโยบายรัฐ โดยกํ าหนดจุดตัด
ขาดทุนที่ 1560 จุด
คาดดั ช นีฯ สั ป ดาห นี้ ยัง อยู ใ นช ว งของการปรั บ ฐาน โดยช ว งต น สัป ดาห อาจมี ก ารรี บ าวด จาก
โมเมนตัมที่ดีขึ้นจากตางประเทศหลังตัวเลขการจางงานสหรัฐฯ ออกมาดีกวาคาด แตยังตองลุน
ทดสอบแนวตานหลัก 1585/1600 จุด มีโอกาสไมผาน จะยอตัวกลับมาทดสอบแนวรับ 1560/1553
อีกรอบ สวนวันนี้ คาดดัชนีฯ รีบาวด ตามตางประเทศ สวนปจจัยเสี่ยงยังเปนเรื่องการประทวงใน
ฮองกง หลังกลุมผูชุมนุมยังปกหลัก แมจะยอมหลีกทางใหเจาหนาที่รัฐเขาทํางานได ขณะที่กระแส
เงินทุนไหลเขา ตลาดหุนเกิดใหมเริ่มชะลอลง ในสัปดาหกอน รวมถึงนักลงทุนตางชาติที่กลับมาขาย
สุทธิหุนไทยในสัปดาหที่แลว
กลยุทธลงทุน : แนะนํา Trading Buy กรอบ 1560-1600 หุนที่ยังคงมีราคาถูกเทียบพื้นฐาน (PTT
RATCH AMATA AP SCC) และหุนจายปนผลสูง ปนี้ (MALEE DRT TTW MODERN) กลุมอสังหาฯ
แนวโนมฟนตัวโดดเดน (SPALI AP QH) หุนรับผลบวกนโยบายรัฐ (SAMTEL LOXLEY SINGER
CPALL)
Recommend Stocks: เดือน ต.ค. แนะนํา SPALI BTS INTUCH TTA PTT CPALL HEMRAJ JMART
ANAN DEMCO
Investment Theme: แนะนํา
1.
หุนถูกตามปจจัยพื้นฐาน (Cheap Stocks) หุนนาสนใจไดแก PTT RATCH AP SCC AMATA
NYT SCB CPF
2.
หุนที่มี % Dividend Yield ป 14 สูงกวา 2.8% และมี % Upside ตอเปาหมายสูงกวา 7% ไดแก
MALEE CPNRF DRT KBS TTW MODERN
ปจจัยตางประเทศ : ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ หนุน แตฮองกงยังเปนความเสี่ยง
ตลาดหุนตางประเทศปดพุง หลังอัตราการวางงานสหรัฐฯ ลดลงกวาคาด โดยวันศุกรสหรัฐฯ เผยตัวเลข
อัตราวางงานลดลงสูระดับ 5.9% ในเดือน ก.ย. ต่ําสุดในรอบ 6 ป จาก 6.1% ในเดือน ส.ค. โดยการจางงาน
นอกภารเกษตรเพิ่มขึ้น 248,000 ตําแหนง (นักวิเคราะหคาดอัตราวางงานทรงตัวที่ 6.1% และการจางงาน
นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 215,000 ตําแหนง) หนุนหุนสหรัฐฯ และยุโรปปดพุง
ผูประทวงนับแสนออกมาประทวงชวงสุดสัปดาห แนวโนมยีดเยื้อ ความตึงเครียดเหตุการณประทวงใน
ฮองกงกลับมา หลังจากการปะทะระหวางผูสนับสนุนและกลุมผูไมเห็นดวยกับการชุมนุมยานมงกก ชวงคืนวัน
ศุกร สงผลแกนนํานักศึกษาเลื่อนการเจรจากับรัฐบาลออกไป อยางไรก็ดี แรงกดดันลดลงระดับหนึ่ง หลังกลุม
ผูชุมนุมยอมเปดทางใหขาราชการฮองกงเขาทํางานไดตามปกติ แตถนนหลายสายยังถูกปด
ปจจัยในประเทศ :
บาทออนคาแรงวันศุกรตามทิศทางดอลลารที่แข็งคา คาเงินบาทที่มีแนวโนมออนคาในระยะนี้ (เชานี้อยูท่ี
32.61 บาท/ดอลลาร เปนผลการแข็งคาตอเนื่องของดอลลาร หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีตอเนื่อง
และแนวโนมการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศพัฒนาแลวที่สวนทางกัน (เฟดมีแนวโนมใชนโยบาย
การเงินแบบเขมงวด ขณะที่ยุโรปและญี่ปุนยังผอนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม) คาเงินบาทที่ออนคาแรงจะ
ไมจูงใจตอนักลงทุนจากตางประเทศ (ขาดทุนคาเงินทําใหผลตอบแทนรวมลดลง) แตจะหนุนการสงออก
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รัฐบาลหนุนเศรษฐกิจดิจิตอล ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี คาดวา จะผลักดันกฎหมาย
เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอล เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ(สนช.) ไดใน 2-3 เดือนขางหนา ซึ่ง
กฎหมายดังกลาวจะทําใหไทยเขาสูโครงสรางของระบบ ดิจิตอลทั่วประเทศ สงผลใหภาครัฐและภาคธุรกิจได
ใชระบบดิจิตอลราคาถูก เรามองวาเปนขาวบวกตอหุนที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวางระบบ (SI) เพราะจะมี
งานประมูลมากขึ้นในอนาคต ไดแก LOXLEY SAMTEL AIT SVOA MFEC
ประเด็นจับตาสัปดาหนี้:
วันอังคาร ประชุมครม. ลุนกฎอัยการศึก (อีกรอบ) มีการหยิบยกเรื่องการยกเลิกกฎอัยการศึก บางพื้นที่
ขึ้นมาพูดอีกรอบ โดยตามขาวลาสุดอาจมีการหารือในการประชุมครม. วันอังคารนี้ ทั้งนี้ ทาทีนายกฯ ลาสุดยัง
เปนหวงเรื่องความมั่นคง เราจึงยังใหน้ําหนัก 50% วาจะมีการยกเลิกในบางพื้นที่ แตหากมีการยกเลิกจะเปน
ผลดีตอกลุมทองเที่ยว แนะเก็งกําไร CENTEL AOT
วันพุธ รายงานผลการประชุมเฟด จับตาการหารือประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย และการหารือเกี่ยวกับ exit
strategy หลังกอนหนานี้มีการคาดการณวาเฟดอาจมีการเปลี่ยนถอยคําที่ใชในการแถลงนโยบายเมื่อการ
ประชุมวันที่ 16-17 ก.ย. ที่ผานมา แตเฟดยังคงใชถอยคําเดิมในครั้งนี้
ปจจัยเทคนิค:
ดัชนีมีการปรับฐานเกิดขึ้น ซึ่งดูจากแนวโนมเดิมของปนี้ ก็จะพบวาดัชนีไมเคยหลุดเสน Uptrend Line ลงมา
ซึ่งปจจุบันอยูที่ 1539-1545 จุด จึงไมงายที่ดัชนีจะลงมาถึง จากการมีแรงซื้อคอยรองรับ ดังเชนวันศุกรที่ผาน
มา

*****สัปดาหที่ผานมา : ตลาดหุนโลกสวนใหญปรับลดลงทุกตลาด เปนสัปดาหที่สอง
- ตลาดหุนโลก : ลดลงทุกตลาด นําโดยตลาดหุนอินโดนีเซีย
รายสัปดาห : ตลาดหุนโลกตางปรับลดลงแรงในชวงตนถึงกลางสัปดาห วิตกปญหาฮองกง และกังวล
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กอนที่รายงานจางงานสหรัฐฯที่ดีกวาคาด เมื่อวันศุกร อัตราวางงาน 5.9% ต่ําสุด
นับตั้งแตป 51 เปนตนมา ชวงหนุนตลาดหุนสหรัฐฯ ลดชวงลบ มาปดลบเพียง 0.6-0.8%w-w เทานั้น โดยที่
ปญหาการเมืองอินโดนีเซีย ฉุดตลาดหุนรวงลงแรงสุด -3.57%w-w
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สวนตลาดหุนไทย ลดลงตามภูมิภาค โดยกลับมาปดลดลง -1.87%w-w (Vs +0.96%w-w ) เปนผลจาก
การขายทํากําไร หลังตลาดปรับลดเปาหมายเติบโตเศรษฐกิจไทยปนี้ และปหนารอบใหม หลังผิดหวังตัวเลข
การคาระหวางประเทศเดือนสค ที่ผานมา รวมถึงกังวลตอปจจัยตางประเทศโดยเฉพาะฮองกง และอีซีบีไมมี
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ชัดเจน
โดยสัปดาหที่ผานมา ตางชาติ พลิกกลับมาขายสุทธิครั้งแรก -2.4พันลบ. (Vs ซื้อตอเนื่อง 7 สัปดาห
นับตั้งแตกลางเดือน ส.ค. เปนตนมา กวา +2.7 หมื่นลบ.) และกองทุนในประเทศ ขายสุทธิตอเปนสัปดาหที่
สองอีก -3.5 พันลบ. (Vs -604 ลบ.) และพอรตโบรก กลับมาขายสุทธิ -2.1 พันลบ. (Vs ซื้อสุทธิสูงถึง +2.05
พันลบ.)
+/- Sector Performance : กลุม Media ปดบวกสวนตลาด
รายสัปดาห : กลุมอุตฯที่ปรับขึ้นแรงสุด สัปดาหที่ผานมา กลับมาเปนกลุมอุตฯที่ Laggard คือ Media
+1.12%w-w หลังจากมีขาววา กสท อาจผอนผันการชําระเงินคาประมูลปที่สอง ออกไป สวนกลุมอุตฯ ที่ลดลง
แรงสุด คือ ปโตรเคมี -5.35%w-w
-ตลาดโภคภัณฑ : การแข็งคาของเงินดอลลฉุดราคาสินคาโภคภัณฑ ทํา New Low รอบหลายป
ระยะสัปดาห: รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ดีกวาคาด โดยเฉพาะการจางงาน หนุนดอลลสหรัฐฯแข็งคาสุด
ตอเนื่องเทียบตะกราสกุลหลัก และฉุดราคาน้ํามันดิบปดลดลงสูงสุดสัปดาหกอน เฉลี่ย 4%w-w และปดต่ําสุด
รอบ 5ป ขณะที่ทองคํา ลดลง -1.85%w-w ดวยราคาปดต่ํากวา $1200 ตอออนซ เปนครั้งแรก
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- ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน :
ติดตอกัน

ดอลลแข็งคาตอเนื่อง จากการเพิ่มสถานะซื้อดอลลเปนสัปดาหที่ 7

คณะกรรมการการคาสัญญาลวงหนาสินคาโภคภัณฑของสหรัฐ (CFTC) เปดเผยเมื่อวันศุกรวา นักเก็งกําไรได
เพิ่ม สถานะซื้อดอลลารอีกครั้งในรอบสัปดาหลาสุดสูระดับสูงสุดตั้งแตเดือน มิ.ย. 2013 ขณะที่มูลคาของ
สถานะซื้อดอลลารเพิ่มเปน 3.736 หมื่นลานดอลลารในรอบสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. จาก 3.581 หมื่นลาน
ดอลลาร และนับเปนสัปดาหที่ 7 ติดตอกันแลวที่สถานะซื้อดอลลารมีมูลคารวม 3.0 หมื่นลานดอลลารเปน
อยางต่ํา
ดัชนีดอลลารพุงขึ้นมากที่สุดในรอบ 9 ปในปนี้แลว โดยพุงขึ้นราว 8% นับตั้งแตตนปนี้ และพุงขึ้นเปนสัปดาห
ที่ 12 ติ ด ต อ กั น แล ว และล า สุ ด อยู ที่ 86.636 ใกล ร ะดั บ สู ง สุ ด ในรอบ 4 ป ที่ 86.746 ที่ ทํ า ไว เ มื่ อ วั น ศุ ก ร ที่
แล ว ดอลลาร ป รั บ ตั ว ขึ้ น ราว 0.1% มาที่ 109.82 เยน โดยดี ด ตั ว กลั บ ขึ้ น มาที่ ร ะดั บ สู ง สุ ด ในรอบ 6 ป
ที่ 110.069 เยนที่ทําไวในสัปดาหที่แลว สวนยูโรอยูที่ 1.2512 ดอลลาร หลังจากรวงต่ําสุดที่ 1.2501 ดอลลาร
เมื่อวันศุกร ซึ่งเปนระดับต่ําสุดในรอบกวา 2 ป
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หุนเดน: ซือ้ เก็งกําไรสัน้
SAMTEL
•

เปาหมายพื้นฐาน 24.00 บาท*

คาดได รั บ ผลบวกจากนโยบายภาครั ฐ ที่ เ ตรี ย มผลั ก ดั น
เศรษฐกิจดิจิตอล โดยจะมีการผลักดันกฏหมายที่เกี่ยวของ
ในช ว ง 2-3 เดื อ นข า งหน า ซึ่ ง คาดจะมี ล งทุ น ในส ว นของ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง (บรอดแบรนด) และบริการของรัฐ
สงผลกลุมผูประกอบการวางระบบจะมีงานประมูลมากขึ้น

• คาดป 57 จ า ยป น ผล 0.7 บาท/หุ น หรื อ คิ ด เป น อั ต รา
ผลตอบแทน 3.8% (ครึ่งปแรกจายไปแลว 0.25 บาท/หุน)

แนวรับ 20.40/20.20

แนวตาน 22.00/23.50

THCOM

เปาหมายพื้นฐาน 51.00 บาท*

• ราคาปจจุบันยังมี upside คอนขางมากจากราคาพื้นฐาน
โดยแนวโนมกําไรยังเติบโตสูงตอเนื่องในครึ่งหลังปนี้ เทียบ
ชวงเดียวกันของปกอน
• แรงหนุนมาจากการยิงดาวเทียมไทยคม 7 ในชวงเดือนก.ย.
ที่ผานมา ที่คาดมีอัตราการใชงานเต็ม 100%
• รายจายดานดอกเบี้ยที่ลดลง จะเห็นผลชัดในไตรมาส 4 จาก
การออกหุนกูชุดใหมที่อัตราดอกเบิ้ย 4.28% จากเดิมจายสูง
ถึง 6.15-10%

แนวรับ 38.75/38.25

แนวตาน 40.25/41.50

SINGER

เปาหมายพื้นฐาน 23.00 บาท

• ราคาหุ น เริ่ ม ฟ น ตั ว รั บ ข า วบวกจากมาตรการกระตุ น
เศรษฐกิจจากภาครัฐกวา 3 แสนลานบาทในชวงปลายปนี้ ที่
เนนในการชวยเหลือชาวนา และผูมีรายไดนอย
• แนวโนมผลประกอบการครึ่งปหลัง คาดฟนตัว จากหันมา
เนนกิจกรรมการขายมากขึ้น ในสินคาครัวเรือน
• ในอนาคคต เตรีบมขยายธุรกิจดวยการซื้อกิจการ ขณะนี้อยู
ระหวางเจรจา ซึ่งอาจเปนทั้งผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการเติบโต

แนวรับ 18.00/17.70

แนวตาน 18.80/19.60

* อิงราคาเปาหมายทางดานพื้นฐานจาก Bloomberg consensus/** Bloomberg consensus high
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ประเด็นจับตา
1. +ประเด็นการเมือง: ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจชวงปลายป, กลับมาลุนยกเลิกกฏอัยการศึก
ออกมาตรการชวยเหลือชาวนา ครม. มีมติออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย ไดอนุมัติเงินชวยชาวนาวงเงินรวม 4 หมื่นลานบาท เพื่อจายเงินใหกับชาวนาไรละ
1,000 บาท จํากัดรายละไมเกิน 15 ไร หรือรายละไมเกิน 15,000 บาท เพราะรัฐบาลเห็นวาราคาขาวปนี้ตกต่ํา
'กอบกาญจน'คาดยกเลิกอัยการศึกบางพื้นที่ นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา เปดเผยวา ในวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งเปนการประชุมรวมกันระหวางคณะรัฐมนตรีและคณะ
รั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) ครั้ ง แรก ที่ ส โมสรทหารบก ถนนวิ ภ าวดี พล.อ.ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) อาจจะหยิบยกเรื่องการยกเลิกประกาศใชกฎ
อัยการศึกพื้นที่บางพื้นที่ที่ไมมีแรงกดดันมาหารือในที่ประชุม โดยจะพิจารณาบรรยากาศการสงเสริมการ
ทองเที่ยวประกอบดวย เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนจะจัดแขงขันเอเซี่ยนบีชเกมสที่จ. ภูเก็ต

2. Fund Flow: กองทุนหุนกลับมาถูกขายทํากําไร
•

สัปดาหที่ผานมา กองทุนหุนทั่วโลกมีแรงเทขายรวม -$10.1bn.

ขายกองทุน DM Equity Funds -$ 10.1bn. (จาก +$1.7bn. ในสัปดาหกอน)
โดยกองทุน หุ นสหรัฐฯ ถูก เทขายหนัก -$10.3bn. ขณะที่กองทุ นยุโรปยังมี แรงขายต อเนื่องอีก -$10.3bn.
(ตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 12 ใน 13 สัปดาหหลังสุดรวม -$19.0bn.) แตยังมีการซื้อ Global Fund อีก +$2.5bn.
(จาก +$899mn.)
ขณะที่ กองทุน EM Equity Funds มีแรงซื้อเพียงเล็กนอย +$ 41mn. (จาก -$601mn.) โดยรวมการซื้อขาย
เบาบางลง โดยยังมีการซื้อตอเนื่องกองทุนเอเชีย +$100mn. (จาก +$519mn.) สวนกองทุน GEM แรงขาย
ลดลงเหลือ -$61mn. (จาก -$1.35bn.)
ในชวง 13 สัปดาหหลังสุด เงินทุนไหลเขากองทุน EM และ DM จํานวน +$20.8bn. และ +$3.7bn. ตามลําดับ
•
กองทุนในเอเชีย จีนและญี่ปุนยังถูกขาย แตไทยมีแรงซื้อกลับ ในสัปดาหกอนกองทุนในเอเชียที่
แรงเทขายมากสุด ไดแก ญี่ปุน และจีน -$518mn และ -$437mn ตามลําดับ ขณะที่กองทุนที่มีเงินไหลเขามาก
สุดไดแกกองทุน เกาหลีเหนือ และ AxJ regional จํานวน +$228mn และ +$211mn ตามลําดับ (กองทุน AxJ
regional มีเงินทุนไหลเขาตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 13 รวม +$7.1bn.
กองทุ น ไทยมี แ รงซื้ อ กลั บ เล็ ก น อ ย +$5mn. หลั ง จากที่ ก อ นหน า ถู ก ขายต อ เนื่ อ งกั น 9 สั ป ดาห ร วม
-$168mn.
•
ตามการคํานวนของ EPFR ตลาดหุนไทยมีเงินกองทุนทั้งจากในและตางประเทศไหลเขา +$15mn.
ในสัปดาหที่ผานมา (จากขาย -$51mn. ในสัปดาหกอน) โดยเงินกองทุนจากตางประเทศหลักๆ ที่ลงทุนใน
ไทยไดแกกองทุน GEM และ AxJ regional ซึ่งมีสัดสวนลงทุนในไทย 2.69% และ 3.75% ตามลําดับ
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Figure 1: DM fund flow by region

Figure 2: EM fund flow by region

Sources: SETSmart, KTZmico
Last week, All funds

Last week, Asia

3. ปจจัยจับตาสัปดาหนี้
ปจจัยตางประเทศ : จับตา BOJ Meeting
1. ญี่ปุน: การประชุมธนาคารกลางญี่ปุน 7 ต.ค. นักลงทุนยังคงคาดหวังวา ธนาคารกลางญี่ปุนจะผอนคลาย
นโยบายการเงิ น เพิ่ ม เติ ม (อาจเป น ช ว งปลายเดื อ นที่ มี ก ารออกรายงานช ว งครึ่ ง ป ) ด ว ยการเข า ซื้ อ
สินทรัพยผานโครงการ QE ของตนมากขึ้น โดยสินทรัพยที่อาจจะเขาซื้อเพิ่ม อาจเปนสินทรัพยอื่นๆ
นอกเหนือจากพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุน เนื่องจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลมีจํากัด และปริมาณการเขา
ซื้อในแตละเดือนของธนาคารกลางญี่ปุนคอนขางสูงอยูแลว
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2.
- ECB Meeting สรางความผิดหวังใหตลาดฯ เนื่องจากไมมีการสงสัญญาณวา ขนาดของมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจจะมีจํานวนมากนอยเพียงใด ยกเวนการสงสัญญาณวา ECB จะเริ่มโครงการ ซื้อตราสารหนี้
ที่ค้ําประกันดวยสินเชื่อคุณภาพ (covered bonds) จากธนาคารพาณิชยในชวงกลางเดือนต.ค. และจะซื้อตรา
สารหนี้ที่มีหลักทรัพยค้ําประกัน (ABS- Aasset-backed Aecurities) ในชวงไตรมาส 4 ปนี้ เรตติ้งไมต่ํากวา
BBB- โดยจะใชเวลาดําเนินการอยางนอย 2 ป มีเปาหมายกระตุนสินเชื่อและสนับสนุนการปลอยเงินกูใหกับ
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจยูโรโซน พรอมกับกลาววา มาตรการ
ตางๆที่อีซีบีนํามาใชนั้น จะชวยใหอัตราเงินเฟอเคลื่อนไหวใกลระดับเปาหมายของอีซีบี ทั้งนี้ นายดรากิ ยัง
กลาวดวยวา อีซีบี มีเปาหมายที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ ดวยการขยายงบดุลของอีซีบีใหอยูใน
ระดับเดียวกับในชวงตนป 2555
ตลาดคาดวา ECB จะเลือกออก QE ตนปหนา ขนาดวงเงินอยางนอย EUR 500bn. คาดวาจะแบงเปน
1.การซื้อสินทรัพยจาก Private Sector เพียง EUR 168bnใ (Vs Outstanding EUR 1,800bn.) แบงเปน 1.
ซื้อ ABS EUR50-100bn. (จากยอด Outstanding EUR 583bn.) ในชวงระยะเวลา 1 ปขางหนา 2. ซื้อ Cover
Bonds EUR 41bn. (จาก ยอด Outstanding EUR 396bn.) 3.ซื้อ Corporate Debt EUR 39bn (Vs
Outstanding EUR 440bn) และปลอยสินเชื่อสถาบันฯ EUR 38bn (Vs Outstanding EUR381bn)
2. การซื้อสินทรัพยเพื่อกระตุน Excess Liquidity จากภาครัฐฯ คาดวาจะอยูที่ EUR381bn (Vs
Outstanding EUR 2936bn.) สวนใหญเปน Central Governemnt EUR 251bn. (Vs Outstanding EUR
2340bn.) มาจาก Germany, France EUR 107bn. (Vs Outstanding EUR 986bn.)

ปจจัยในประเทศ : จับตา มาตรการควบคุมเก็งกําไรเพิ่มเติมของทางการ
1.
October Statistic: เดือนตุลาคม มีโอกาส 40% ที่ดัชนีฯ จะปรับลง ดวยอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย -1.85%m-m (ยอนหลัง 10 ป) และปรับลง -0.38%m-m ในเดือนพฤศจิกายน
สถิติยอนหลัง 10 ป (ป 47-56) พบวามีโอกาส 40% ที่ดัชนีฯ เดือน ต.ค. ปดปรับลง ดวยอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย -1.85%m-m โดย Max +7.31% (ป 50) Min -30.18% (ป 51) ขณะที่เดือน พ.ย. และ ธ.ค. ใหอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย -0.38%m-m และ +2.62%m-m ตามลําดับ โดยนักลงทุนตางชาติเปนผูซื้อสุทธิเฉลี่ย +1.73
พันลบ. กอนกลับมาขายเดือน พ.ย. -9.78 พันลบ. และซื้อสุทธิเล็กนอยในเดือน ธ.ค. +669 ลบ. ตามลําดับ
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2.
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ : การออกมาตรการเพิ่มเติมของรัฐบาล คาดวาจะมีเม็ดเงินใหมออกมา
เพียง 5.5 หมื่นลบ. ผานการชวยเหลือเกษตรกร เปนหลัก ขณะที่การเรงใชจายงบคางทอจากโครงการไทย
เขมแข็ง อาทิ การบูรณะซอมถนน สาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ฯลฯ คาดวาจะชวยกระตุนเศรษฐกิจไดจํากัด

4. แนวโนมกลุมอสังหาฯ ฟนตัวในครึ่งปหลัง
ทริสคาดธุรกิจอสังหาฯฟนตัวใน H2/57 แตปญหาหนี้ครัวเรือนยังเปนปจจัยลบ
ทริสเรทติ้ง คาดวา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะฟนตัวในชวงครึ่งหลัง ของป 57 จากการที่ความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคปรับตัวดีขึ้น เมื่อความกังวลเกี่ยวกับ ปญหาการเมืองลดลง อยางไรก็ดี ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยูใน
ระดับสูง ยังคงเปนปจจัยลบตอธุรกิจ ทริสเรทติ้ง คาดวา ยอดขายอสังหาริมทรัพยโดยรวมทั้งป นาจะปรับตัว
ลดลงประมาณ 20% จากปกอนหนา ที่มียอดขายคอนขางสูง โดยยอดขายในชวง ครึ่งแรกของป 57 ลดลง
อยางมาก จากผลของยอดขายคอนโดมิเนียม ที่ลดลงถึง 47% เมื่อเทียบกับปกอนหนา
ทั้งนี้ อันดับเครดิตของผูประกอบการสวนใหญ ในชวง 9 เดือนแรกของป 57 ยังคงเดิม มีเพียง 2 ราย คือ
บมจ.แลนด แอนด เฮาส และบมจ.ศุภาลัย ที่ไดรับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต จากผลของการมีรายได และ
อัตรากําไรที่ดีขึ้น ในขณะที่อัตราสวนหนี้สิน ยังอยูในระดับที่เหมาะสม
เราแนะนําซื้อสะสมหุนอสังหาฯ top pick SPALI AP QH

5. Investment Theme
1.
เก็งกําไร หุนที่มี %Upward Revision และขายหุนที่ถูก Downward Revision (ปรับปรุงปลาย
สัปดาหกอน) แนะนํา ซื้อ SYNTEC VNG CCET GFPT PF MAJOR PYLON และทยอยขาย BLA KKP
PCSGH CENTEL TICON BEC ITD TOP
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++Upward Revision (latest)

--Downward Revision (Latest)

2.
หุนถูกตามปจจัยพื้นฐาน (Cheap Stocks) ซึ่งอาจเปนหุนทางเลือกของนักลงทุนสถาบันในและ
ตางชาติ อิงระดับ P/BV < คาเฉลี่ย (ดูตาราง 1) และ P/BV < คาเฉลี่ย +0.5 S.D. หุนนาสนใจไดแก PTT
RATCH AP SCC AMATA NYT SCB CPF

3.
หุนที่มี % Dividend Yield ป 14 สูงกวา 2.8% และมี % Upside ตอเปาหมายสูงกวา 7% ไดแก
MALEE CPNRF DRT KBS TTW MODERN
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+/- 6) Trigger Funds :
คาดวา หากดัชนีฯแตะระดับเหนือ 1600 จุด ในชวง 1-2 วันนี้จะมี 5 กองทริกเกอรฟนด มูลคา 1.63 พันลบ. ถึง
เปาหมาย ไดแก TISEQT15 มูลคา 550 ลบ. UOBT14 490 ลบ. UOBT17 330ลบ ONE-SPOT5/2 250 ลบ.
KFEQ3P3-3 6 ลบ.ขายเฉพาะ 3% แรก ในขณะที่มีการเปดกองทุนทริกเกอรฟนดใหม ปลายเดือนนี้ เขามา
ชวยหนุนเชนกัน โดย KTAM มูลคาโครงการ 1 พันลบ. คาดวาจะเขาลงทุนวันนี้

+/- 7)รายงานเศรษฐกิจสําคัญสัปดาหนี้ : จับตา รายงานผลการประชุมเฟด
•
จันทร: ญี่ปุน ประชุมธนาคารกลาง (คาดยังไมมีมาตรการเพิ่มเติม) เยอรมนี คําสั่งซื้อสินคาโรงงาน
ส.ค. คาด -2.5% MoM (Vs +4.6% ก.ค.)
•
อังคาร: เยอรมนี ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ส.ค. คาด -1.5% MoM -0.5% YoY (vs +1.9% MoM
+2.5% YoY ก.ค.) อังกฤษ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ส.ค. คาด +0.2% MoM +2.7% YoY (vs +0.5% MoM
+1.7% YoY ก.ค.)
•
พุธ: ญี่ปุน ดุลบัญชีเดินสะพัด ส.ค. คาด -7.7 แสนลานเยน (vs -8.3 แสนลานเยน ก.ค.) สหรัฐฯ
รายงานผลการประชุมเฟด วันที่ 16-17 ก.ย.
•
พฤหัสบดี: ญี่ปุน คําสั่งซื้อเครื่องจักร ส.ค. คาด +0.7% MoM -4.9% YoY (vs +3.5% MoM +1.1%
YoY ก.ค.) เยอรมนี ยอดสงออก นําเขา ดุลการคา คาด -4.1% MoM, +0.4% MoM, +1.48 หมื่นลานยูโร (vs
+4.7% MoM, -1.8% MoM, +2.34 หมื่นลานยูโร ก.ค.) อังกฤษ ประชุมธนาคารกลาง สหรัฐฯ จํานวนผูขอรับ
สวัสดิการวางงานรายสัปดาห
•
ศุกร: ญี่ปุน ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ก.ย. คาด 42 (vs 41.2 ส.ค.) ฝรั่งเศส, อิตาลี ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม ส.ค. คาด -0.3% MoM, +0.5% MoM (vs +0.2% MoM, -1.0% MoM ก.ค.)
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รายงานตัวเลขเศรษฐกิจวันทําการผานมา:
• ผลสํารวจดัชนี PMI ชี้ภาคธุรกิจยูโรโซนรวงต่ําสุดในปนี้ในเดือน ก.ย. ดัชนีคอมโพสิตผูจัดการฝายจัดซื้อ
(PMI) แบบรวมของมารกิต ซึ่งอางอิง ตามผลสํารวจความเห็นบริษัทหลายพันแหงทั่วสหภาพยุโรป และถือเปน
ดัชนีวัดการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี รวงลงสูระดับต่ําสุดในรอบ 10 เดือนที่ 52.0 ลดลงมาก จากระดับ 52.5 ใน
เดือน ส.ค. และต่ํากวาขอมูลขั้นตนที่ 52.3
• สหรัฐขาดดุลการคาต่ําสุดในรอบ 7 เดือน กระทรวงพาณิชยของสหรัฐ รายงานวา ยอดขาดดุลการคาสินคาและ
บริการของสหรัฐในเดือน ส.ค. ปรับตัวลดลง 0.5% จากเดือนกอนหนา สูระดับ 4.01 หมื่นลานดอลลาร ซึ่งเปน
ระดับต่ําสุดนับตั้งแตเดือน ม.ค. 2557 หรือในรอบ 7 เดือน เนื่องจากการสงออกขยายตัวมากกวาการนําเขา
ขณะที่นักเศรษฐศาสตร คาดการณวายอดขาดดุลการคาเดือน ส.ค. จะอยูที่ 4.09 หมื่นลานดอลลาร เทียบกับระดับ
4.03 หมื่นลานดอลลาร ในเดือน ก.ค.
• สหรัฐ เผยจางงานนอกภาคเกษตรพุงเกินคาด ขณะวางงานต่ําสุด 6 ป กระทรวงแรงงานสหรัฐเปดเผยตัวเลข
การจางงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 248,000 ตําแหนงในเดือน ก.ย. สูงกวาที่นักวิเคราะห คาดการณกอนหนานี้ที่
ระดับ 215,000 ตําแหนง ขณะเพิ่มขึ้น 180,000 ตําแหนงในเดือน ส.ค. ตัวเลขการจางงานที่สดใสดังกลาวอาจทํา
ใหธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยกอนกลางป 2015 ที่มีการคาดการณกันไว สวนอัตราวางงาน
ลดลงสูระดับ 5.9% ในเดือน ก.ย. ซึ่งเปนระดับ ต่ําสุดในรอบ 6 ป ขณะที่นักวิเคราะหคาดการณที่ระดับ 6.1% การ
จางงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 236,000 ตําแหนงในเดือน ก.ย. ขณะที่ภาครัฐเพิ่มการจางงาน 12,000 ตําแหนง
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังทบทวนปรับตัวเลขจางงานในเดือน ก.ค. และส.ค. เพิ่มขึ้น 69,000 ตําแหนง
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สรุปภาวะตลาดตางประเทศ
Global Momentum

+ ตลาดหุนสหรัฐฯ กลับมาปดพุงแรง หลังจางงานดีกวาคาด
วันทําการลาสุด ตลาดหุนสหรัฐฯ กลับมาปดพุง และสงผลใหทั้งสัปดาห ลดชวงลบเหลือ ลบ 0.6%
-0.81%w-w Vs ลบ 1%-1.4%w-w
ดัชนี DJIA ปดพุงขึ้น +208.64 จุด หรือ +1.24%d-d -0.6%w-w ปดที่ 17,009.69 จุด ดัชนี S&P 500 ปด
เพิ่มขึ้น +21.73 จุด หรือ +1.12%d-d -0.75%w-w ปดที่ระดับ 1,967.90 จุด และ ดัชนี Nasdaq ปดบวก
45.43 จุด หรือ +1.03%d-d -0.81%w-w ปดที่ระดับ 4,475.62 จุด ขานรับขอมูลหลังกระทรวงแรงงานสหรัฐ
รายงานตัวเลขจางงานนอกภาคการเกษตรเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 248,000 ตําแหนง อัตราวางงานลดลง
อยูที่ระดับ 5.9% ต่ําสุดในรอบ 6 ป หรือนับเปนครั้งแรกที่อัตราการวางงานลดต่ํากวาระดับ 6% นับตั้งแต
เดือนกรกฎาคมป 2551 และดีกวาที่นักวิเคราะหคาดวาอัตราวางงานจะอยูที่ระดับ 6.1%
- ตลาดหุนยุโรป ปดคละ
วันทําการที่ผานมา ตลาดหุนยุโรป กลับมาดีดตัวแรง โดย FTSE ปดบวก 81.52 จุด +1.25%d-d 1.83%w-w มาปดที่ระดับ 6,527.91 จุด ดัชนี CAC40 ปดเพิ่มขึ้น 39.07 จุด หรือ 0.92%d-d -2.57%w-w
มาปดที่ระดับ 4,281.74 จุด และ DAX ปดทําการ เนื่องในวันรวมชาติ สวนทั้งสัปดาห -3.11%w-w ปด
ที่ 9,195.68 จุด
- ราคาน้ํามันดิบ ปดลง จากดอลลแข็งคา
วันทําการที่ผานมา Brent สงมอบ พย.ปดที่ระดับต่ําสุดตั้งแต มิ.ย. 55 ที่ $92.31 ตอบารเรล ลดลง
$1.10 ดอลล สวน Nymex สัญญาสงมอบ พ.ย. ปดลดลง $1.11 ดอลล ปดที่ระดับต่ําสุดตั้งแต
เมษายน 56 มาปดที่ 89.74 ดอลลตอบารเรล
-ราคาทองคํา หลุด 1200 จุดปดต่ําสุดรอบ4ป จากดอลลแข็ง และรายงานจางงานสหรัฐฯดีกวาคาด
วันทําการที่ผานมา ราคาสัญญาทองเดือน ธันวาคม ปดที่ระดับ 1,192.90 ดอลลลารตอออนซ ลดลง
22.20 ดอลล หรือ -1.83%d-d -1.85%w-w
ขอมูลภาคแรงงานที่แข็งแกรงของสหรัฐฯ กอความกังวลวาธนาคารกลางอเมริกา (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยกอนกําหนด เลยฉุดใหราคาทองคําในวันศุกร (3ต.ค.) ปดลบหนัก แตะระดับต่ําสุดในรอบ 4 ป
14

+ดัชนีคาระวางเรือ Baltic Dry Index ปดลงตอเปนวันที่ 3 (ถารวมวันศุกร)
วันทําการที่ผานมา ดัชนี Baltic Dry Index ปดลงอีก จุด ปดที่ 1041 จุด ระดับสูงสุดของปนี้อยูที่ 2,113
และระดับต่ําสุดของปนี้อยูที่ 723 ระดับสูงสุดตลอดกาลอยูที่ 11,793 และระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ อยูที่
554 กลุมเรือ (Shipping) คาดผานจุดต่ําสุด Bottom Out และฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก

สรุปขาวบริษทั จดทะเบียนและขาวเศรษฐกิจ
ขาวบริษัทจดทะเบียน
SIM: ทําขอตกลงขายโทรศัพทมือถือให DTAC มูลคา 637.5 ลบ.
SIM แจงตลาดหลักทรัพยฯ วา บริษัท ไดทําขอตกลงในการจําหนาย โทรศัพทเคลื่อนที่ใหบมจ.โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น มูลคารวม 637.5 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินภายใน 60 วัน ภายหลังการสงมอบ
VGI: ใสเกียรรกุ ขยายธุรกิจเจรจาซื้อกิจการอัพรายได
VGI สงซิกผลงานไตรมาส 2 สุดหรู บุกรายไดโฆษณาบนประตูกั้นอัตโนมัติที่กั้นชานชาลาเต็มจํานวน มั่นใจ
รายไดปนี้โต 13-17% ตามเปา ลุยซื้อกิจการตอเนื่องโบรกคาดไดแรงหนุนจากผลประกอบการของ MACO
สองกําไร Q2 โต53% ที่ 295 ลานบาท แนะสะสมเปา 20.80 บาท
SOLAR: จองฮุบโซลาร 200MW กําไรโคงสุดทายนิวไฮ – เปา 11.20 บ.
SOLAR ดี๊ดาหลุดแคชบาลานซวันนี้ "ปทมา วงษถวยทอง" คอนเฟรมอนาคตไกล ซุมศึกษาโซลารมาเลเซียญี่ปุน หลังผุดโครงการนํารองในพมา 16 เมกกะวัตต ทั้งป 2557 รายไดเขาเปา 2 พันลานบาท ดานกลุมวีไอ
สงซิก SOLAR สอแววฮุบโซลารชุมชน 200 เมกกะวัตต แถมบิดงาน Solar Roof Top ม.ธรรมศาสตร 10 ไร
สวนงบไตรมาส 4/2557 พีค ตั้งราคา 11.20 บาท
SVOA: ผลงานเทิรนอะราวดงานรัฐรอเสียบ - ฝรั่งรวมทุน
SVOA ฝรั่งดอดรวมทุน หวังอัพฐานธุรกิจในไทย จับตางบป 2558 โตเราใจ รับอานิสงสภาครัฐกระจาย
งบประมาณ IT มหาศาล ผูบริหาร "บุญเรือน งามจรัสศรีวิชัย" การันตีผลงานเทิรนอะราวดทุนหนา D/E ต่ํา 1
เทา แบงกเรียงคิวปลอยกูขยายลงทุน สองกลุมสื่อสาร-ธนาคาร ปอนงานเขาพอรต ดันมารจิ้นพุง 10% โบรก
แนะสะสมเปา 2.70 บาท
การบินเดงลุนครม. เลิกอัยการศึก AOT นําทัพ - Q4 พีคพลิกกําไร
AOT นําทัพหุนการบินเดง รับครม.จอยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่ทองเที่ยว นัดถกวันที่ 7 ตุลาคมนี้ กระตุน
การทองเที่ยวชวงไฮซีซัน โบรกเคาะเปาหมาย 265 บาท เล็งอัพพื้นฐานใหมปจจัยขยายสุวรรณภูมิเฟส 2
หนุน ขณะที่ผูบริหารมั่นใจกําไรปน้โี ตตอเนื่อง ดาน THAI ฟุงไตรมาส 4 พลิกกําไร ยอดจองตั๋วพุง 4-5%
โรงแรมดี๊ดาปลอดอัยการศึก ERW ฉายแววเดนอัพไซต 24%
กลุมโรงแรมคึกคัก! หลังสัญญาณรัฐบาลจอเลิกกฎอัยการศึก ลุนหัวกอย 7 ตุลาคมนี้ ดานโบรกเกอร เชียร
สะสม ERW เดนเหนือกลุมอัพไซดสูง 24% พรอมฟนธง Q4/2557 ผลงานพลิกเปนกําไร อานิสงสเขาไฮซีซัน
ดันยอดหองพักกระฉูด แถมปหนางบวิ่งฉิวรับภาคทองเที่ยวฟนเต็มสูบ
PTT: โชวกําไรแสนลาน ขานรับขึ้น NGV - เปา 405 บ.
PTT ติดปกโชวกําไรเฉียด 1 แสนลานบาท หลังรัฐขึ้นราคา NGV 1 บาทตอกิโลกรัม "วิรัตน เอื้อนนฤมิต" ลั่น
ลดภาระขาดทุนจากธุรกิจ NGV ไดประมาณ 400 ลานบาท ในชวงไตรมาส 4/2557 สงทั้งป 2557 ลดภาระ
1.6 พันลานบาท จากเดิมแบกภาระ 2 หมื่นลานบาทตอป โบรกแนะสอยเขาพอรต อัพกําไรป 2558 เปน 1.20
แสนลานบาท เปา 405 บาท
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ขาวเศรษฐกิจ
+ ไทย: สั่งปรับยุทธศาสตรบีโอไอหนุนลงทุนศก.ดิจิทัล
การดําเนินนโยบายบริหารเศรษฐกิจบนฐานดิจิทัล เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลชุดนี้ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ เพื่อปรับรากฐานใหมใหกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(บอรดบีโอไอ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
เปนประธานเมื่อวานนี้ (3 ต.ค.) ไดใหบีโอไอไปทําแผนการสงเสริมกลับมาใหมอิงไปกับเศรษฐกิจดิจิทัล
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กลาววา ที่ประชุมบอรดบีโอไอไดมีการพิจารณายุทธศาสตรการ
ลงทุนอุตสาหกรรมของไทยในระยะตอไป โดยมีความเห็นวาจะมีการปรับยุทธศาสตรการลงทุนของประเทศ
ไทย ใหสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของหลายสิบประเภท โดยจะตองมีการ
จัดทํารายละเอียดตางๆใหครบถวนและนําเสนอใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งภายใน 3 สัปดาห
- ฮองกง: คาปลีกฮองกงเสียหาย 2 พันลานดอลลฮองกง
ธนาคารเอเอ็นแซทของออสเตรเลียประเมินวา การประทวงในฮองกง อาจทําใหภาคธุรกิจคาปลีกบนเกาะ
เสียหายกวา 2,000 ลานดอลลารฮองกง หรือประมาณ 8,000 ลานบาท เพราะการประทวงมีขึ้นในชวงสัปดาห
หยุดยาวเนื่องในวันชาติจีน ซึ่งตามปกติชาวจีนจะหลั่งไหลจากแผนดินใหญไปชอปปงที่ฮองกง
นายเรยมอนด หยวน นักเศรษฐศาสตรอาวุโสแหงเอเอ็นแซท ระบุวา ยอดขายสินคาหรูหรา เครื่องสําอาง และ
สินคาอุปโภคบริโภค ไดรับผลกระทบอยางหนัก แตรานสะดวกซื้อและซูเปอรมารเกตนาจะไปได
ทั้งนี้ ชาวจีนหลายแสนคนมักเดินทางไปฮองกงในสัปดาหหยุดยาววันชาติ โดยกรุปทัวรจากแผนดินใหญมี
สัดสวนถึง 10% ของจํานวนชาวจีนทั้งหมดที่เดินทางไปฮองกง โดยชาวจีนมักไปจับจายตามรานขายสินคา
หรูหรา เชน หลุยสวิตตองและเฟนดิ ทั้งยังเปนกลุมหลักที่หนุนยอดขายปลีกของฮองกง
หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนระหวางธนาคารกรุงไทย และบริษัทหลักทรัพยซี
มิโก จํากัด และมีกรรมการบริษัทเปนกรรมการของ KBS, VNG
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