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ไม่ใช่ครั้งแรก และก็ไม่ใช่ครัง้ สุดท้าย จังหวะ Panic Sell ทําตลาดลงมาอยู่ที่ PE 14 เท่า เรียกได้ว่าน่าสนใจ
มาก เป็นโอกาสของนักลงทุนที่มองการณ์ไกล แนะเก็บหุ้น High Dividend ที่มีโอกาสเกิด Window
Dressing ADVANC, INTUCH, BBL หุ้นที่มีโอกาสขึ้นแรงช่วงเดือนมกราคม STPI, SYNTEC, KTB หุ้นที่ได้
ประโยชน์จากน้ํามันขาลง RCL, AAV และ TASCO

มุมมองและการวิเคราะห :
■ น้ําตาจุกในลําคอ SET Index ลงตอแบบชาชินอีก 29.64 จุด ปดเชา 1,448.85 จุด ดวยมูลคาการซื้อขายทีห่ นักหนวงกวา 3.8 หมื่น
ลานบาท
■ หนึ่งในสาเหตุใหญที่กดดันตลาดหุนไทยในปจจุบัน คือ ราคาน้ํามันดิบที่ปรับลดลงอยางตอเนื่อง โดยราคาน้ํามันดิบดูไบปรับลงมา 6
เดือนติดตอกันกวา 50% จากประเด็นปริมาณการผลิตน้ํามันดิบที่ออกมามากกวาความตองการในตลาดโลก ซึ่งการที่ราคาน้ํามันลง
แบบไมลืมหูลืมตาครั้งนี้ ไดกอใหเกิดผลกระทบตอ กําไรของตลาดหุน โดยเฉพาะกําไรในสวนของกลุมพลังงานโดยตรง ไมวาจะเปน
เรื่อง ราคาขายปโตรเลี่ยม (น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหิน) บันทึกขาดทุนจากสตอกน้ํามันดิบ และการดอยคาของเงินลงทุน
กลาวคือ การลดลงของราคาปโตรเลี่ยม ซึ่งลาสุดนักวิเคราะหพลังงานของ ASP ไดตัดลดประมาณการกําไร กลุมพลังงานในป 2557 และ
ป 2558 ลงจากเดิม 3 และ 3.29 หมื่นลานบาท เหลือ 1.92 และ 1.83 แสนลานบาทตามลําดับ ตามการปรับสมมติฐานราคาน้ํามันดิบ
ดูไบป 2558 เฉลี่ยที่ 75 เหรียญตอบารเรล และทําใหมูลคาพืน้ ฐานของ PTT และ PTTEP ป 2558 เหลือ 375 และ 140 บาท
■ มองแรงกดดันของราคาน้ํามัน นาจะหนักที่สุดในงวด 4Q57 นี้ จากการรับรูผลขาดทุนจากสตอกน้ํามัน ในงวด 4Q57 ของโรงกลั่น แต
หลังจากนั้นเชื่อวา สถานการณการขาดทุนจากสตอกน้ํามันจะคอยๆดีขนึ้ ตามการฟนตัวของราคาน้ํามัน ซึ่งราคาน้ํามันนาจะคอยๆ
ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแตปลายไตรมาส 1 ป 2558 จากสถิติของราคาน้ํามันที่ผานๆมา ราคาน้ํามันมักจะไมลงต่ํานาน และมักจะเกิดการฟน
ตัวที่คอนขางเร็วหลังจากลงอยางตอเนื่อง 50-60% และจากการศึกษาขอมูลสถิติยอ นหลังราคาน้ํามันดิบตลาดโลกในชวง 10 ปที่ผาน
มา โดยใชเกณฑราคาน้ํามันดิบลดลงมากกวา 50% ภายในรอบ 6 เดือน พบวาเคยเกิดเหตุการณตามเงื่อนไขขางตน 2 ครั้ง โดยครัง้
แรก เกิดชวงกลางป 1990 ซึ่งราคาน้ํามันดิบลดลงจากจุดสูงสุดถึง 60.56 % ภายในระยะเวลาเพียง 19 สัปดาห และหลังจากนั้นใช
เวลา 35 สัปดาหในการฟนตัวขึน้ มามากกวา 43% ครั้งที่สองวิกฤติแฮมเบอรเกอร ในป 2551 โดยราคาน้ํามันดิบลดลงจากจุดสูงสุด
75.46% ภายในระยะเวลาเพียง 24 สัปดาห และหลังจากนั้นใชเวลา 31 สัปดาหจึงทําการฟนตัวขึน้ มาได
■ แรงกดดันจากกําไรกลุมพลังงานทีล่ ดลง ทําใหการคาดการณกําไรสุทธิตลาดตองลดลงมาอยูที่ 8.06 แสนลานบาท และ 9.38 แสนลาน
บาท หรือกําไรสุทธิตอหุนราว (EPS) 88.41 บาท และ 102.97 บาท ตามลําดับ ซึ่งเทากับตลาดหุนไทยมี Expected P/E ป 2558 ราว 14
เทา เรียกไดวานาสนใจมาก เพราะเมื่อ 2 สัปดาหทแี่ ลว ยังเพิ่งเลนกันอยูบน PE ป 2557 ที่ 18 เทา การลงมารอบนี้จึงเปนโอกาสอันดีใน
การเพิ่มน้ําหนักการลงทุน โดยใหเนนไปที่หุน High Dividend หุน Growth Stock ที่ราคาอุตสาหวนรถกลับมารับอีกครั้ง
กลยุทธการลงทุน Investment Tactic :
■ ไดประโยชนจากราคาน้ํามันที่ปรับลดลง : AAV (FV@B 6) RCL (FV@B 11.80) และ TASCO (FV@B80)
■ หุนใหผลตอบแทนชนะตลาดในเดือน มกราคม : STPI (FV@B 30.30), GFPT (FV@B 27), KTB (FV@B 29.16), SEAFCO (FV@B
9.43) SYNTEC (FV@B 3.37)
■ หุนปนผลเดน : INTUCH (FV@B 113) STPI (FV@B 30.30), SPALI (FV@B 31.96), AIT (FV@B 53), ADVANC (FV@B 285) BEC
(FV@B 57), HANA (FV@B48), KCE (FV@B 46.5)
■ Portfolio Update : ADVANC, AP, AIT, BA, ERW, STPI, INTUCH
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