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พลังงานที่ยั่งยืน For ไทย PTT ขึ้นกระฉูดมา 2 วันติด คาดว่าช่วงบ่ายจะดันดัชนีดดี กลับไปทดสอบ 1,587
จุด กลยุทธ์เลือกหุ้นได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท DELTA, HANA และหุ้น SET50-100 Play
SPALI, DEMCO
มุมมองและการวิเคราะห :

■ SET Index ลบนิดๆ 0.03 จุด ปดเที่ยงที่ 1,580.74 จุด ดวยมูลคาการซื้อขาย 3.32 หมื่นลานบาท (เปนมูลคาการซื้อขายชวงเชาที่
สูงที่สุดในรอบ 2 เดือน และมากกวามูลคาการซื้อขายเฉลี่ยชวงเชา ป 2557 ที่ 1.9 หมื่นลานบาท)
■ PTT ยังคงเปนพระเอกหลักของตลาดในวันนี้ โดยราคาปรับเพิ่มขึ้นมากวา 9 บาท สงผลบวกตอ SET ถึง 2.85 จุด ซึ่งเหตุผลที่ทํา
ให PTT พุงขึ้นมาแรง 2 วันติดแบบนี้ เชื่อวานาจะมาจากประเด็นการปรับโครงสรางราคาของกาซธรรมชาติ (NGV) และ กาซหุงตม (LPG)
ที่นาจะถูกปลอยใหลอยตัวตามราคาตลาดโลกในระยะ 6-12 เดือนขางหนา ทัง้ นี้หากมีการลอยตัวราคาขาย LPG ที่หนาโรงแยกกาซจริง
จะทําให EPS growth ของ PTT ในป 2558 สูงกวาประมาณการเดิม โดยในกรณีที่ราคาขาย LPG อยูในระดับใกลเคียงกับราคาใน
ตลาดโลก คาดวากําไรสุทธิในป 2558 นาจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.5 หมื่นลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิตอหุนราว 5.7 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ประมาณการเดิม 15% อยางไรก็ตามยังไมมีขอสรุปวา การปรับราคาขายในครั้งนี้ PTT จะไดรับสวนเพิ่มเองทั้งหมด หรือ จะตองแบง
จายเปนภาษีใหรัฐ สวนการปรับโครงสรางราคากาซ NGV จากปจจุบันที่ PTT ขายในราคาต่ํากวาตนทุนราว 5 บาทตอ กก. โดยการปรับ
ขึ้น NGV 1 บาท ตอ กก. จะมีผลทําให PTT ลดภาระขาดทุนไปปละ 4 หมื่นลานบาท ซึ่งหากปลอยใหราคา NGV ขึ้นไปอยูในระดับที่ PTT
เทาทุน นั่นหมายความ PTT จะลดภาระขาดทุนทั้งหมด หรือ จะทําใหกําไรของ PTT เพิ่มขึ้นมาทันที กลาวคือ หากขึ้น ราคาในสวนที่เหลือ
อีก 4 บาทตอ กก. คาดวากําไรสุทธิของ PTT นาจะเพิ่มขึ้น 1.6 หมื่นลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิตอหุนราว 4.03 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ประมาณการเดิม 10.1%
■ โดยรวมทั้ง 2 กรณี คาดวาจะทําใหกําไรสุทธิในป 2558 ของ PTT นาจะเพิ่มจากเดิมราว 9.71 บาทหรือ เพิ่มขึ้นจากเดิม 26.1% ซึ่งนี่นาจะ
ทําให Fair Value ของ PTT มีโอกาสขยับขึ้นอีก 64 บาท ป 2558 ราว 15.8% และ นี่เปนเหตุผลที่ทําใหราคาหุน PTT วิ่งขึนกระฉูดอยาง
ตอเนื่อง

■ จากแนวทางการแกไขจุดออนเศรษฐกิจ ที่ รองนายกฯ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กลาวปาฐกภาพิเศษหัวขอ “เศรษฐกิจไทย 2558
ฟนหรือฟุบ” ประกอบดวย 1) แกไขปญหาการใชพลังงานและน้ํามันอยางฟุมเฟอย (ปจจุบันมีการใชพลังงานสูงถึง 18% ของ
GDP) 2) การเพิ่มการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มงบประมาณของภาครัฐในปจจุบัน ที่จํากัดเพียงปละ 4 แสนลานบาท และ 3) การ
ผลักดันนโยบาย Digital Economy ฝายวิจัยประเมินการแกไขปญหาการใชพลังงาน อาจตองทําผานการปรับโครงสรางราคา
พลังงาน โดยเฉพาะการลอยตัว LPG และ NGV และลดการอุดหนุนของภาครัฐ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ PTT ในระยะยาว
สําหรับการผลักดัน Digital Economy แมจะยังไมเห็นการดําเนินการที่เปนรูปธรรมในระยะสั้น แตนาจะสงผลดีตอ Sentiment
การลงทุนในกลุมสื่อสาร โดยเฉพาะการเรงประมูล 4G ซึ่งหุนเดนจะเปน ADVANC และ INTUCH และหุนวางระบบไดแก
SAMTEL สวนการจัดเก็บภาษีเพิ่ม กลุมที่อาจไดรับผลกระทบเชิงลบไดแก ธุรกิจชาเขียว ซึ่งผูประกอบการรายใหญไดแก OISHI
และ ICHI
กลยุทธการลงทุน Investment Tactic :
■ กลยุทธเลือกหุนที่ไดประโยชนจากการออนคาของเงินบาท DELTA(FV@B78), HANA(FV@B48)
■ หุนที่มีโอกาสถูกเขาคํานวณใน SET50 Index เลือก SPALI และ SET100 Index เลือก DEMCO
■ Portfolio Update : ADVANC, AIT, CHG, PTT, RS, SCB, STPI, SRICHA, INTUCH (ซื้อ PTT)
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