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1
2  ตลาดหุนเอเชียเชานี้ เปดบวก หลังสหรัฐฯ เผยจีดีพีไตรมาส 3 ออกมาสูง
กวาคาด 5% Vs คาด 4.3% หนุนตลาดหุนสหรัฐฯ ทํานิวไฮใหม
3
4
10  +/- วันทําการกอนหนา นักลงทุนตางชาติขาย -613 ลบ. (ขายสะสม 9 วัน
ใน 10 วันทําการลาสุดรวม -3.14 หมื่นลบ.) ขณะที่นักลงทุนสถาบันซื้อเพิ่ม
12

อีก +1.25 พันลบ. (ซื้อสะสม 6 วันรวม +2.50 หมื่นลบ.)

1,520 / 1,502 จุด
1,548 / 1,556 จุด

 คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้น แนวตาน 1540/1545 จุด แนวรับ 1530/1525
จุด sentiment จากตางประเทศ กลับมาเปนบวก หลังสหรัฐฯ เผยจีดีพีโต
แข็งแกรง หนุนหุนพลังงานรีบาวดตามราคาน้ํามันดิบ
 กลยุทธ เก็งกําไร PTT PTTEP PTTGC SAMART AOT BMCL สะสม
หุ น บลู ชิ พ ป น ผลดี และกลุ ม ได ป ระโยชน จ ากนโยบายรั ฐ กลุ ม สื่ อ สาร
ADVANC INTUCH ทางเลือก DEMCO GUNKUL SPCG ธนาคาร
KBANK SCB TMB

ตลาดหุนไทยวานนี้
SET

จุด

1,531.17
- High/Low
1,539.23 / 1,525.35
SET50
1,023.37
MAI
714.86
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.)

ซือ้

เปลีย่ น

-5.66

%

-0.37

-4.85 -0.47
-3.70 -0.51
37,001 / 1,126
14,137 / 430
18.2
355 / 474

ขาย

สุทธิ

สถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
ตางประเทศ
รายยอย

4,032 2,779
5,073 3,488
6,409 7,022
21,488 23,712

+1,253
+1,585
-613
-2,224

ดัชนีสําคัญ

23/12

% chg

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

18,024.17
6,598.18
Closed
14.80
558.12
90.08
57.12
61.69
788.00
1,179.87

Chg

+64.73
+21.44
Closed
-0.45
-2.93
+0.31
+1.86
+1.58
-6.00
-17.08

+0.36
+0.33
Closed
-2.95
-0.52
+0.35
+3.37
+2.63
-0.76
-1.43

หุนในกระแส:
• หุนโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 7.0%) ไดแก JTS KTP AJP CHO
GENCO MACO สวนหุนที่ปรับลงแรงกวา 5.0% ไดแก CCN TCC
CHOW TEAM ML RICH CIG
• NVDR: ซื้อสูงสุด (หนวย:ลานบาท) BBL+178 TUF+143 ขายสูงสุด
ADVANC -137 DTAC-57
• หลักทรัพยที่มี Short Sell สูงสุด (หนวย:ลานบาท) ไดแก PTTEP 138
PTT 120
• Cash Balance ติดชวง 22 ธ.ค. – 30 ม.ค. ไดแก
ABC ACD
ACD-W2 PPS RS TCMC TCMC-W1 TIES TIES-W2 และ RWI
ขยายเวลาถึง 26 ธ.ค. ในทางตรงกันขาม หลักทรัพยที่จะครบกําหนด
สิ้นสุด Cash Balance 26 ธ.ค. ไดแก CEN E EE IFEC MAX MIDA
NMG TWZ UWC VTE VTE-W1
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Market Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้น แนวตาน 1540/1545 จุด แนวรับ 1530/1525 จุด คาดแรงหนุนจากสหรัฐฯ ประกาศจี
ดีพีดีกวาคาด และการฟนตัวของหุนพลังงาน
คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้น แนวตาน 1540/1545 จุด แนวรับ 1530/1525 จุด โดย sentiment จาก
ตางประเทศ กลับมาเปนบวก หลังสหรัฐฯ เผยจีดีพีสูงสุดนับตั้งแตป 2003 บงชี้การขยายตัวอยางแข็งแกรง
ของเศรษฐกิจสหรัฐ (คาด 4Q57F GDP USA เติบโตตออีก 3%q-q Vs ลาสุด 3Q57 5%q-q) สงผลตลาดหุน
สหรัฐฯ ปดทําจุดสูงสุดใหมเปนประวัติการณ หนุนตลาดหุนโลกอื่นๆ และราคาน้ํามันดิบ ปรับตัวสูงขึ้นใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะหนุนหุนพลังงานวันนี้ มีโอกาสรีบาวดได ดานปจจัยในประเทศ เม็ดเงินจากสถาบัน ทั้ง
ในสวนของ LTF/RMF และ Trigger Fund ยังเปนแรงหนุนดัชนีฯ ประกอบกับโอกาสของการเกิด window
dressing ในชวง 5 วันทําการสุดทายของป จึงประเมินวาตลาดหุนยังนาจะอยูในทิศทางของการฟนตัวไป
จนถึงปลายปนี้ได โดยคาดเปาหมายดัชนีฯสิ้นปนี้อยูที่ 1555 จุด +/-10จุด
กลยุทธ เก็งกําไร PTT PTTEP PTTGC SAMART AOT BMCL สะสม หุนปนผลดี/ไดประโยชนจากนโยบาย
รัฐ สื่อสาร ADVANC INTUCH พลังงานทางเลือก DEMCO GUNKUL SPCG ธนาคาร KBANK SCB TMB
ปจจัยตางประเทศ : Dow Jones ปดเหนือ 18,000 จุด เปนครั้งแรก
•
สหรัฐฯ ประกาศจีดีพีไตรมาส 3/57 โต 5% ในประมาณการณครั้งที่สาม ดีกวาที่ตลาดคาดวาจะโต
4.1-4.3% และดีกวาครั้งที่สองที่ 3.9% ถือเปนระดับการเติบโตสูงสุดนับตั้งแตไตรมาส 3 ป 2003 โดยไดแรง
หนุนจากการใชจายภาคเอกชน โดยตลาดคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังเติบโตแข็งแกรงตอเนื่องตอในป 2015
ทั้ ง การการจ า งงานที่ฟ น ตั ว และราคาน้ํ า มั น ดิ บ ที่ ล ดลงหนุ น การบริ โ ภค โดยมุ ม มองเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ที่
แข็งแกรงหนุนใหตลาดหุนสหรัฐฯ ปรับขึ้นตอเนี่องและปดที่ระดับสูงสุดเปนประวัติการณ ดัชนี Dow Jones
สามารถยืนปดเหนือระดับ 18,000 จุด เปนครั้งแรก
•
ความเชื่อมั่นผูบริโภคสหรัฐฯ พุงสูงสุดในรอบเกือบ 8 ป ผลสํารวจจาก Thomson Reuters/U of
Michigan เผยดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน ธ.ค. ปรับขึ้นสูระดับ 93.6 จาก 88.8 ในเดือน พ.ย. และถือเปน
ระดับสูงสุดนับตั้งแตเดือน ม.ค. ป 2007
•
ราคาน้ํามันดิบรีบาวด หลัง OPEC คาดปหนาราคาน้ํามันฟน โดยผูผลิตน้ํามันของโอเปก ใน
กลุมอาหรับคาดวา ราคาน้ํามันในตลาดโลกจะดีดตัวขึ้นมาอยูในชวง 70-80 ดอลลาร/บารเรล ภายในสิ้นป
หน า ขณะที่ ก ารฟ น ตัวของเศรษฐกิ จ โลกจะกระตุน อุ ปสงค ซึ่ งถือเปน การออกมาใหมุม มองบวกครั้งแรก
นับตั้งแตราคาน้ํามันปรับรวงลงตอเนื่องในชวงกลางปนี้เปนตนมา อยางไรก็ดี โอเปคไมมีทาทีวาจะลดกําลัง
การผลิต แตจะรอใหผูผลิตที่มีตนทุนสูงกวา เชน สหรัฐฯ เปนฝายชะลอการผลิต
ปจจัยในประเทศ
•
ม.หอการคา คาดศก.ปหนา โต4% โดยคาดวา การสงออกขยายตัวอยูใ นระดับที่สูง คาดวา จะ
ขยายตัว 4.1% การบริโภคภายในประเทศขยายตัว 2.7% ,การลงทุนขยายตัว 6.9% , อุตสาหกรรมขยายตัว
4.5% ,ภาคเกษตรขยายตัว 1.6% , อัตราเงินเฟอ 2.3% ทั้งนี้ KTZ คาดเศรษฐกิจปหนาโต 4.0% เชน โดยแรง
หนุนหลักคาดมาจากการใชจายภาครัฐ และการบริโภคภาคเอกชนที่ฟนตัว
•
Window dressing คาดสัปดาหนี้มีโอกาสของการเกิด window dressing โดยจากสถิติยอนหลัง 8
ป (2549-56) พบวาดัชนี SET ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเปนบวกในชวง 1 สัปดาหสุดทายกอนสิ้นไตรมาส
+0.78% สวนดัชนี MAI ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ +0.94%
ทางเทคนิค ดัชนีฯ ยังอยูในทิศทางของการฟนตัว และสามารถยืนปดเหนือแนวตาน 1530 จุด ซึ่งเปน 50%
Fibonacci ไดตอเนื่อง แนวตานถัดไปจะอยูที่ 62% Fibonacci หรือบริเวณ 1545 จุด ขณะที่ indicator ระยะ
สั้นอยาง RSI ยังชี้ถึงโอกาสของการฟนตัวตอเนื่องของดัชนี แต MACD แมเริ่มฟนตัวแตยังไมสามารถตัดเสน
signal line ขึ้นมาได ทําใหการออนตัวในระยะตอไป ยังเปนไปได
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หุนเดน: เก็งกําไรสัน้
PTT

เปาหมายพื้นฐาน 387.00 บาท

• คาดราคาหุนวันนี้มีโอกาสรีบาวด ตามราคาน้ํามันดิบโลก
หลังกลุมโอเปคออกมาคาดวาปลายปหนา ราคาน้ํามันดิบจะ
กลับสูระดับ 70-80 ดอลลาร/บารเรล
•

แนวรับ 332/329

PTT ยังมีแรงหนุนในสวนอื่น ทั้งธุรกิจกาซที่ไดประโยชน
จากการปรับราคากาซของรัฐบาล และแผนการนําบริษัทลูก
เขาจดทะเบียน รวมถึงกําไรพิเศษ ในกรณีที่มีการขายบริษัท
บางจากออกไป

แนวตาน 347/350

AOT

เปาหมายพืน้ ฐาน 280.00 บาท

• ราคาหุ น มี โ มเมนตั ม บวกต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะได แ รงหนุ น จาก
จํานวนนักทองเที่ยว ที่ฟนตัว และคาดจะปรับดีขึ้นในป 58
• คาดกําไรสุทธิในป 58 จะเติบโตสูง 25% และโตตอเนื่องอีก
16% ในป 59
• ยังรอความคืบหนาเรื่องการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะ
เปนปจจัยหนุนราคาหุนในอนาคต

แนวรับ 280/275

แนวตาน 295/300

SAMART

เปาหมายพื้นฐาน 40.00 บาท**

• ประกาศออกวอรแรนท อายุ 3 ป จํานวน 201.3 ลานหนวย
จัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา ในสัดสวน 5 หุน
เดิมตอ 1 วอรแรนท โดยจะขึ้น XW วันที่ 11 ก.พ. 2558
• กํ า หนดอั ต ราการใช สิ ท ธิ แ ปลงสภาพวอร แ รนท ไว ที่ 1
วอรแรนท ตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิ 45 บาท ตอหุน
• คาดกํ า ไรผ า นจุ ด ต่ํ า สุ ด ไปแล ว ในไตรมาส 3/57 โดยใน
ไตรมาส 4/57 consensus
คาดกํ า ไรเติ บ โตสู ง ราว
26%YoY, 73%QoQ

แนวรับ 38.50/37.00

แนวตาน 41.00/42.00

* อิงราคาเปาหมายทางดานพื้นฐานจาก Bloomberg consensus/** Bloomberg consensus high
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ประเด็นจับตา
1.

การเมือง :
ลมเลือกตรงนายกฯ ‘กมธ.ยกราง’ เคาะที่มาจากการโหวตของสภา วิษณุแจง “อุปทูตสหรัฐ” คาด
เลือกตั้ง ก.พ. 59
มติ กมธ.ยกรางรธน.ลมเลือกตั้งนายกฯ โดยตรง ใหมีที่มาจากการโหวตของสภาขอโทษสนช.-สปช.ที่ไมรับ
ขอเสนอ ยอมรับระบบเดิมมีปญหาแตแกไขได ยังไมพรอมรับความเสี่ยงระบบใหม เตรียมเคาะจํานวน ส.ส.ส.ว. วันนี้ “สมชัย” ชี้ปลาย ม.ค. 58 รูแนฟองใครชดใชคาเลือกตั้ง 3 พันลาน ดาน “อัยการ-ป.ป.ช.” สอยื้อสรุป
คดีจํานําขาวไปหลังปใหม

2.

Investment Theme:
•
>4%)

หุน High Dividend Yield จะเปนกลุมที่ใหผลตอบแทนดีในชวงตนปจนถึงเดือน ก.พ. (Yield

•
หุนกลุมอิงนโยบายรัฐบาล (การเบิกจาย ประมูลงานรัฐ จะเพิ่มมากขึ้นใน 1Q58F) แนะนํา กลุม
รับเหมาฯ CK ITD วัสดุกอสราง SCC PYLON SEAFCO กลุมพลังงานทางเลือก DEMCO GUNKUL AI
TRT และกลุมสื่อสาร (ประมูล 4G คาดเกิดขึ้น ก.ค. 58 สงผล ADVANC อาจมี Upward Revision
TP270 เชนเดียวกันกับ INTUCH TP85 )

Event Play:
•
Benefit from lower oil price: กลมสายการบิน เลือก AAV (TP6.70) NOK (TP18.90) BA
(TP27.50) จากแนวโนม High Season และไดประโยชนจากราคาน้ํามันที่ดิ่งลงแรงกวาคาดการณ
•
Window Dressing: หลักทรัพยที่สวนใหญปรับขึ้นในชวงสัปดาหสุดทายของป SPCG SOLAR
MDX OFM BIGC MALEE TWS (ดูในเลม)
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•
กลุมผูผลิตไฟฟา: ลุนแผน PDP รอบใหม อาจมีการเพิ่มโรงไฟฟาถานหิน เพิ่มเติม แนะนํา EGCO
BANPU GLOW RATCH
NP (Btmn)
2014E
CKP
EGCO

15E TP
2016E

2015E

Rating

(Bt)

15E

15E

15E

15E

PER (x)

PBV (x)

Yld (%)

ROE (%)

344

428

471

21

Outperform

45.5

1.6

0.9

3.5

7,797

8,123

8,751

181

Outperform

10.7

1.1

3.6

10.6
18.4

GLOW

9,096

8,839

9,033

89

Underperform

14.9

2.6

3.4

RATCH

7,273

7,139

8,325

68

BUY

12.0

1.3

4.2

11.0

Power

24,510

24,530

26,581

20.8

1.6

3.0

10.9

Potential
bidders

Expected upside risk (Bt)
- on 100% basis
Project
Project
IRR 12%
IRR 15%

Upside risk to 15E TP –
on 100% basis
Project
Project
IRR 12%
IRR 15%

Expected upside risk (Bt)**
- on JV basis
Project
Project
IRR 12%
IRR 15%

Upside risk to 15E TP
– on JV basis
Project
Project
IRR 12%
IRR 15%

EGCO
BANPU

13.9
2.8

19.29
3.9

8%
8%

11%
12%

6.9
1.4

9.6
2.0

4%
4%

5%
6%

GLOW
RATCH

5.0
5.0

6.9
7.0

6%
7%

8%
10%

3.2
na

4.5
na

4%
na

5%
na

3. ปจจัยตางประเทศ :
I) BOJ Governor สงสัญญาณไมเรงออกมาตรการกระตุนเพิ่มเติมเร็วๆนี้ แมแนวโนมเงินเฟอในชวง
1H58F จะออกมาลดลงกวาคาดการณ โดยคาดวา เงินเฟอ Core CPI 2Q58F จะอยูที่ 0% หากระดับราคา
น้ํามันดิบทรงตัวที่ระดับ $60/บารเรล ซึ่งคาดวาผลประชุม BOJ เดือนมกราคม จะมีการปรับลดเปาหมายเงิน
เฟอรอบใหม อนึ่ง นายกฯอาเบะ จะมีการเลือกสมาชิก BOJ Board member คนใหมแทน Mr.Miyao ที่จะ
เกษียณ 25 มีค ซึ่งคาดวาจะชวยทําใหน้ําหนักของการออกมาตรการผอนคลายเพิ่มเติม มีความเปนไปได
สูงขึ้น (Board Member 5 ตอ 4 เสียง มีมติออกนโยบายการเงินเพิ่มเติมเมื่อการประชุมเดือนตค ที่ผานมา)
และหนุนการออนคาของเงินเยน JPY/USD ในชวงกลางป 58 ตอเนื่อง สวนมาตรการการซื้อ ETF คาดวาจะมี
เพื่อลด Risk Premium ของตลาดหุนญี่ปุน นอกเหนือจากการซื้อ JGB ใหไดถึงเปาหมาย 80 ลานลานเยน
II)--รัสเซีย : กังวลถูกลดอันดับเครดิตลงสู "ขยะ" หลังเกิดวิกฤติ
ภาวะปนปวนวุนวายในตลาดการเงินรัสเซียทําใหนักลงทุนกังวลวา รัสเซียอาจเผชิญความยากลําบากในรักษา
อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ เกรดน า ลงทุ น ไว ต อ ไป สถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ สํ า คั ญ ทั้ ง 3 แห ง ซึ่ ง
ประกอบดวย สแตนดารด แอนด พัวร (S&P), มูดี้ส และฟทช ตางก็จัดใหอันดับ ความนาเชื่อถือของรัสเซียมี
แนวโนมในทางลบ โดย S&P จัดอันดับความนาเชื่อถือของรัสเซียไวที่ BBB- ซึ่งอันดับดังกลาวอยูสูงกวา
สถานะขยะเพียงหนึ่งขั้นเทานั้น ทั้งนี้ ถาหากมีการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของ รัสเซียลงสูสถานะขยะ
นักลงทุนก็จะถอนเงินลงทุนออกจากตราสารหนี้ รัสเซียมากยิ่งขึ้น
S&P ประกาศคงอันดับความนาเชื่อถือของรัสเซียไวที่ BBB- ในเดือน ต.ค. แตคะแนน "ที่ไดจากตลาด"
สําหรับรัสเซียบงชี้ถึงอันดับความนาเชื่อถือที่อยูต่ํากวา BBB- ถึง 5 ขั้น
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•
เยอรมนี เ ป น เศรษฐกิ จ ใหญ สุ ด ของยุ โ รปที่ มี ค วามเสี่ ย งมากสุ ด ต อ รั ส เซี ย เมื่ อ ป ที่ ผ า นมา
ความสัมพันธทางการคาของเยอรมนีกับรัสเซียมีมูลคามากกวา 76,000 ลานยูโร มาตรการลงโทษอยาง
รุนแรงของชาติตะวันตกเกี่ยวกับวิกฤติยูเครนไดสงผลกระทบตอการสงออกแลวและหลายบริษัทไดระงับการ
ลงทุน เมื่อเดือนที่ผานมา เยอรมนีกลาววา “วิกฤติภูมิศาสตรการเมือง” เปนสาเหตุใหตองลดประมาณการ
เติ บ โตในป นี้ แ ละในป ห น า อย า งรุ น แรง และความเดื อ ดร อ นในเยอรมนี คื อ สิ่ ง สุ ด ท า ยที่ ยู โ รโซนต อ งการ
เพราะวายูโรโซนพึ่งพาอยางหนักตอเยอรมนี
ธนาคาร กําไรไตรมาสสองจากธุรกิจในรัสเซียของโซซิเอเต เยเนอรัล ลดลง 36% สวนธนาคารอื่นๆ
•
ที่มีความเสี่ยงมากในรัสเซีย ไดแก ราโบแบงก ธนาคารเนเธอรแลนด และยูนิเครดิตของอิตาลี
•
สัดสวนรายไดสงออกของรัสเซีย 60-70% มาจากกลุมพลังงาน โดยมีสัดสวนตอ GDP สูงราว 17%
อยางไรก็ดี ความแข็งแกรงทางการเงินของประเทศรัสเซีย ถือวาทนทานไดระดับหนึ่ง หากการปรับตัวลดลง
ของราคาน้ํามันไมเปนเวลานาน อิง สถานะเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ตอ GDP ของรัสเซียที่ 1.61% ขณะที่
ผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกคาดวาจะมีจํากัด เนื่องจากสัดสวนการคาของโลกกับรัสเซียอยูในระดับต่ํา โดย
กลุมประเทศคูคาสําคัญคือกลุมประเทศยุโรป ซึ่งมีสัดสวนการสงออกมายังรัสเซียไมเกิน 3% ตอ GDP ของแต
ละประเทศ โดยมีเพียงประเทศเบลารุสและยูเครนที่มีสัดสวนสูงที่ 19.5% และ 8.9% ตามลําดับ
•
ปญหาการผิดนัดชําระหนี้ของรัสเซีย คาดวาจะทนทานไดสูงตอภาวะ Debt Crisis อิงรัสเซียมีระดับ
หนี้ตางประเทศเพียง 678 พันลานดอลลสหรัฐฯ แมจะอยูในระดับสูงกวาระดับทุนสํารองระหวางประเทศที่
419 พันลานดอลลสหรัฐฯ แตหนี้สวนใหญมาจากการกูยื้มของภาคธนาคารและภาคเอกชน ขณะที่รัฐบาลมีหนี้
เพียง 64 พันลานดอลลสหรัฐฯ ซึ่งคิดเปนสัดสวนเพียง 15% ตอทุนสํารองระหวางประเทศเทานั้น ทําให
ความเสี่ยงของการหยุดชําระหนี้ (moratorium) ไมนาเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
•
ทั้งนี้ สถานการณใ นรัสเซียมีค วามเขม ขน มากขึ้ น รัสเซีย ได พ ยายามใช ม าตรการตางๆ เขา มา
ดําเนินการประคับประคองสถานการณใหพนวิกฤตินี้ได โดยเฉพาะไมเกิดความขาดแคลนในปจจัยดํารงชีพ
รักษาเสถียรภาพราคาน้ํามัน และราคาสินคาที่ประชาชนรับได ดังนั้นการจัดหาแหลงอาหารใหแกประชาชน
ไมใหเกิดขาดแคลน จึงเปนปจจัยสําคัญกวาการจะถูกคว่ําบาตรเปนครั้งที่ 2 รัสเซียมองไทยเปนแหลงอาหาร
และสินคาอื่นๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ โดยรัสเซียยังมีความตองการนําเขาสินคาอีกเปนจํานวนมากและ
ไมไดลดนอยลงตามภาวะเศรษฐกิจ เชน อัญมณี เปนตน
•
ผลกระทบระยะสั้นตอโลก คาดวาจะเกิดจากความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงิน และ
ตลาดทุน โดยคาเงินรูเบิลลดคาต่ําสุด 20% เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผานมา โดย 1 เหรียญสหรัฐฯ = 58.35 รูเบิล
และ 1 ยูโร = 72.66 รูเบิล จากวันที่ 1 ม.ค.57 ที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ =32.66 รูเบิล และ 1 ยูโร = 45.26 รูเบิล
ตามลําดับ ซึ่งธนาคารแหงประเทศสหพันธรัฐรัสเซียไดเขามาพยุงคาเงินตลอดปนี้หลายครั้ง รวมถึงการ
ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเปน 17% จากเดิม 10.5% นับเปนอีกมาตรการที่พยุงคาเงินรูเบิล ไวและไมให
เงินตราไหลออกมากไปกวานี้ แตจะสงผลใหตนทุนการกูยื้มของรัสเซียสูงขึ้น ขณะที่การแซงชั่นเพิ่มเติมของ
สหรัฐฯ จะสงผลให บริษัทและนักลงทุนของรัสเซียเผชิญกับชวงเวลาที่ยากลําบากในการเขาถึงตลาดเงินของ
โลกไปอีกระยะหนึ่ง
•
สวนผลกระทบตอประเทศไทย คาดวาจะมีจํากัดตอภาคสงออก เนื่องจากไทยมีสัดสวนสงออกไป
รัสเซียเพียง 0.53% แตมีผลพอสมควรสําหรับภาคทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย คือกลุม
นักทองเที่ยวหลักในพัทยาและภูเก็ต โดยการจองที่พักของชาวรัสเซีย สําหรับชวงที่มีระดับสูงสุดระหวางวันที่
28 ธ.ค. – 15 ม.ค. ปรับลดลง 70% เมื่อเทียบกับชวงเทศกาลปใหมในปที่ผานมา ซึ่งเปนการลดลงมากที่สุด
ในรอบ 12 ป
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จํานวนนักทองเที่ยวรัสเซีย

จํานวนนักทองเที่ยวจีน

หากทางการรัสเซียเลือกใชมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเคลื่อนยายเงินทุน อาจทําใหรัสเซียถูก
ตัดออก MSCI เนื่องจากมาตรการดังกลาวจะสงผลลบเปนอยางมากตอความสามารถในการเขาถึงตลาดหุน
รัสเซีย
III)-Greece (ความเสี่ยงผิดนัดชําระหนี้เพิ่มขึ้น หลังผลโหวตพรรครัฐบาลยังไมมีชัยชนะ) โดยเมื่อวันพุธ ซึ่ง
เปนการโหวตครั้งแรก พบวา Stravos Dimas ซึ่งเปนตัวแทนของพรรครัฐบาล ไดคะแนนเสียงสนับสนุนเพียง
160 เสียง จากที่ตองการทั้งหมด 200 เสียงจากทั้งหมดในสภา 300 เสียง เพื่อชนะการเลือกตั้ง สงผลให
จะตองมีการโหวตเลือกตั้งครั้งที่สอง ในวันที่ 23 ธ.ค..หรือครั้งที่สาม 29 ธ.ค.. (ครั้งที่สาม ตองการแค 180
เสียง)
ทั้งนี้ จะมีการโหวตเลือกประธานาธิบดีกรีซ 3 รอบในรัฐสภา ซึ่งถาหากรัฐสภาไมสามารถเลือกประธานาธิบดี
กรีซ ไดด วยเสีย งสวนใหญถึง 60%
กรีซ ก็จ ะตองจัด การเลือ กตั้งกอ นกํา หนด พรรครว มรัฐ บาลของ
นายกรัฐมนตรีแอนโตนิส ซามาราส ของกรีซจําเปนตองชักจูงพรรคการเมืองขนาดเล็กและสมาชิกรัฐสภาอิสระ
ใหลงคะแนนเสียงสนับสนุนพรรครวมรัฐบาลของเขา เพื่อที่จะไดไมตองจัดการเลือกตั้งกอนกําหนด ทั้งนี้ ผล
สํารวจความเห็นประชาชนกรีซระบุวา ถาหากกรีซจัดการเลือกตั้งกอนกําหนด พรรคไซริซา ซึ่งเปนพรรคซาย
จัด อาจจะชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเปนขาวรายตอกรีซ จากการเปนพรรคที่ไมเห็นชอบตอแผนยืดหนี้

4. ปจจัยในประเทศ
I) Trigger Fund พบวา มี 5 บลจ. AYF ธนชาติ ไทยพาณิชย ทิสโก วรรณฯ ออกกองทุนทริกเกอร มูลคารวม
5 พันลบ ทยอยเปดตั้งแต 19-22 ธ.ค. สวน UOBAM คาดทยอยเขาลงทุนไดตั้งแต 19 ธ.ค. เปนตนไป เขามา
ชวยหนุนดัชนี
II) Window dressing
จากสถิติยอนหลัง 8 ป (2549-56) พบวาดัชนี SET ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเปนบวกในชวง 1 สัปดาห
สุดทายกอนสิ้นไตรมาส +0.78% สวนดัชนี MAI ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ +0.94% โดยกลุมอุตสกหกรรมที่
ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยดีสุด ไดแก คาปลีก อาหาร และมีเดีย และหุนที่ใหอัตราผลตอบแทนดีในแตละกลุม
ที่นาสนใจ เชน SPCG SOLAR MDX OFM BIGC MALEE TWS
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III) ประเด็นบวกรออยู - สะสมหุนผูผลิตไฟฟา
แนวโนมเชิงบวกตอผูผลิตไฟฟารายใหญในประเทศ
หากโครงการรับซื้อไฟฟา IPP จํานวน 5,000 เมกกะวัตต ของกลุมกัลฟฯ ถูกพิจารณายกเลิกไป จะเปน
ความเสี่ยงเชิงบวกตอผูประกอบการโรงไฟฟาขนาดใหญในประเทศ เนื่องจากอาจจะนําไปสูการเปดประมูล
โรงไฟฟาใหม โดยอาจเปนไปไดทั้งโรงไฟฟากาซฯ (+EGCO และ GLOW ที่มีความไดเปรียบในเชิงการ
แขงขัน) หรือโรงไฟฟาถานหิน
(+EGCO/BANPU - JV ของ BLCP, และ GLOW) ซึ่งอาจเปน
ความเสี่ยงเชิงบวกตอราคาเปาหมายของบริษัทดังกลาว (รูปที่ 2 และ 4)
ตามที่แหลงขาวระบุ โครงการดังกลาวของบริษัท Independent Power Development จํานวน 5,000 เมกกะ
วัตต (ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง) ไดถูกรวมอยูในแผน PDP ฉบับใหม (PDP 2558) โดยมีกําหนดการ
ทยอยเขาระบบตั้งแตป 2564, 2565, 2566, 2567 ปละ 1,250 เมกกะวัตต
หากโครงการรับซื้อไฟฟา IPP จํานวน 5,000 เมกกะวัตต ของกลุมกัลฟฯ ถูกพิจารณายกเลิกไป จะเปนความ
เสี่ยงเชิงบวกตอผูประกอบการโรงไฟฟาขนาดใหญ เนื่องจากอาจมีการเรียกประมูลโรงไฟฟาใหม ซึ่งอาจ
เปนไดทั้ง 1) โรงไฟฟากาซฯ จะเปนความเสี่ยงเชิงบวกกับ EGCO และ GLOW ที่มีความไดเปรียบในการ
แขงขัน ( ทั้ง 2 บริษัทดังกลาวผานรอบทางเทคนิคในการประมูล IPP รอบที่ 3) หรือ 2) โรงไฟฟาถานหิน
เพื่อใหสอดคลองกับแผน PDP ที่ตองการเพิ่มสัดสวนของโรงไฟฟาถานหิน จะเปนความเสี่ยงเชิงบวกกับ
EGCO/BANPU (JV ของ BLCP โดยถือหุนในสัดสวน 50% เทากัน) และ GLOW (คาดประมูลในนาม Gheco
ซึ่ง GLOW ถือหุน 65%)
Sensitivity ตอมูลคาเพิ่มของผูผลิตไฟฟา
จากการศึกษาของเรา กรณีโรงไฟฟากาซฯ พบวา หากชนะประมูล 1 ขอเสนอ (อิงตามขอเสนอของการประมูล
IPP รอบกอน) อิง project IRR 10% และชวงเวลาเริ่มดําเนินงานที่แตกตางกัน (ในชวงป 64 – 69) จะเพิ่ม
มูลคาให EGCO อีกราว 13-19 บาท/หุน (เปนความเสี่ยงเชิงบวกราว 7-11% ตอราคาเปาหมายป 58) และ
เพิ่มมูลคาให GLOW ราว 2.8-4.3 บาท/หุน (เปนความเสี่ยงเชิงบวกราว 3.1-4.8% ตอราคาเปาหมายป 58 (ดู
รูป)
The estimated incremental value on a possible win by one proposal of gas-fired power plant (referring to last
proposal)
Incremental value on the different COD alternatives
EGCO’s 1,800MW proposal*
- Estimated incremental value (Btmn), given 10% project IRR
- per share (Bt/share)
% upside risk to 2015E TP (at 181/share)

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

10,186

9,348

8,580

7,874

7,226

6,632

19.3

17.8

16.3

15.0

13.7

12.6

10.7%

9.8%

9.0%

8.3%

7.6%

7.0%

6,225

5,713

5,243

4,812

4,416

4,053

4.3

3.9

3.6

3.3

3.0

2.8

4.8%

4.4%

4.0%

3.7%

3.4%

3.1%

12,450

11,426

10,486

9,624

8,832

8,106

8.5

7.8

7.2

6.6

6.0

5.5

9.6%

8.8%

8.1%

7.4%

6.8%

6.2%

GLOW’s proposals
1) 1,100MW proposal**
- Estimated incremental value (Btmn), given 10% project IRR
- per share (Bt/share)
% upside risk to 2015E TP (at 89/share)
2) 2,200MW proposal
- Estimated incremental value (Btmn), given 10% project IRR
- per share (Bt/share)
% upside risk to 2015E TP (at 89/share)
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The potential bidders for the next round of coal-fired power plants
Potential bidder

Locations

BLCP (EGCO 50%, BANPU 50%)

Map Ta Phut (near existing plant)

Gheco (GLOW 65%, HEMRAJ 35%)

Map Ta Phut (near existing plant)

Global Power Synergy Co., Ltd. (GPSC, PTT’s flagship in power business)

Map Ta Phut (may be on IRPC's plot of land)

RATCH

na

The estimated incremental value on a possible win by one proposal of coal-fired power plant (1,000MW per
proposal)*

Potential

Expected upside risk (Bt)
- on 100% basis

Upside risk to 15E TP –
on 100% basis

Expected upside risk (Bt)**
- on JV basis

Upside risk to 15E TP
– on JV basis

bidders

Project
IRR 12%

Project
IRR 12%

Project
IRR 12%

Project
IRR 12%

EGCO
BANPU

Project
IRR 15%

13.9
2.8

19.29
3.9

8%
8%

GLOW

5.0

6.9

RATCH

5.0

7.0

Project
IRR 15%

Project
IRR 15%

Project
IRR 15%

11%
12%

6.9
1.4

9.6
2.0

4%
4%

5%
6%

6%

8%

3.2

4.5

4%

5%

7%

10%

na

na

na

na

จากการศึกษาของเรา กรณีโรงไฟฟาถานหินฯ พบวา หากชนะประมูล 1 ขอเสนอ (ขนาด 1,000 เมกกะวัตต)
อิง project IRR 12-15% (ปกติ project IRR ของ โรงไฟฟา IPP ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง จะสูงกวาโรงไฟฟา
ที่ใชกาซฯ เปนเชื้อเพลิง) จะเปนความเสี่ยงเชิงบวกตอ EGCO ราว 7-10 บาท/หุน หากอิงสัดสวนรวมทุน
50% (สะทอนความเสี่ยงเชิงบวก 4-5% ตอราคาเปาหมายป 58) และตอ BANPU ราว 1.4-2 บาท/หุน หากอิง
สัดสวนรวมทุน 50% (คิดเปนความเสี่ยงเชิงบวกราว 4-6% ตอราคาเปาหมายป 58) นอกจากนี้ ยังเปนความ
เสี่ยงเชิงบวกตอ GLOW ราว 3.2-4.5 บาท/หุน หากอิงสัดสวนรวมทุน 65% (คิดเปนความเสี่ยงเชิงบวกราว 45% ตอราคาเปาหมายป 58) (รุปที่ 4) ในขณะที่ความเสี่ยงเชิงบวกของ RATCH คาดจะมาจากศักยภาพใน
การเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบานเปนหลัก ซึ่งคาดแผน PDP ฉบับปรับปรุงใหมนาจะมีการ
พิจารณาการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานในสัดสวนที่สูงขึ้น

Economic Calendar
สัปดาหนี้ ไฮไลทอยูที่ เทศกาลหยุดยาว เริ่มตนสัปดาหนี้ ตั้งแตคริสตมาส (พฤหัสฯ และศุกร) ทวีบยุโรป
อเมริกาเหนือ เอเชีย (HK ฟลิปปนส ปดตั้งแตวันพุธ และปดยาวถึงวันศุกร) และเทศกาลปใหม หยุดตั้งแต
วันที่ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. (สวนใหญปดทําการ 31 ธ.ค. - 1 ม.ค.)
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รายงานตัวเลขเศรษฐกิจวันทําการที่ผานมา
• สหรัฐ เผยการใชจายผูบริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ย. กระทรวงพาณิชยสหรัฐเปดเผย
ขอมูลการใชจายของผูบริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนพ.ย. ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3
เดือนหลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนต.ค. โดยราคาน้ํามันเบนซินที่ลดลงทําใหผูบริโภคมีรายไดเพิ่มขึ้น
สําหรับการใชจายนักเศรษฐศาสตรที่ไดรับการสํารวจโดยรอยเตอรคาดไววา การใชจายของผูบริโภค
สหรัฐจะเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ย.
• สหรัฐ เผยความเชื่อมั่นผูบริโภคพุงสูงสุดในรอบเกือบ 8 ปในเดือนธ.ค. รอยเตอร/มหาวิทยาลัย
มิชิแกนเปดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคสหรัฐในชวงทายเดือนธ.ค. พุงขึ้นสู 93.6 ซึ่งเปนระดับสูงสุดใน
รอบเกือบ 8 ปนับตั้งแตเดือนม.ค. 2007 อันเปนผลจากราคาน้ํามันเบนซินที่ลดลง และแนวโนมการจาง
งานและค าจา งที่ดีขึ้น นักเศรษฐศาสตรที่ไ ดรั บการสํารวจโดยรอยเตอรค าดไววา ดัช นีความเชื่ อมั่น
ผูบริโภคสหรัฐจะอยูที่ 93.5 ในชวงทายเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นจากระดับ 88.8 ในเดือนพ.ย.
• สหรัฐ เผยจีดีพี Q3 ขยายตัวเกินคาด 5.0% กระทรวงพาณิชยสหรัฐเปดเผยตัวเลขประมาณการครั้ง
สุดทายของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่แทจริงประจําไตรมาส 3/2014 ขยายตัวเกินคาด
5.0% ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ป หลังจากขยายตัว 3.9% ในรายงานเมื่อเดือนที่แลว
นักเศรษฐศาสตรที่ไดรับการสํารวจโดยรอยเตอรคาดไววา จีดีพีสหรัฐจะขยายตัว 4.3% ในไตรมาส
3/2014

สรุปภาวะตลาดตางประเทศ
Global Momentum

+ ตลาดหุนสหรัฐฯ DJIA S&P ทํา New High ใหม หลังรายงาน 3Q57 GDP สูงสุดรอบ 11 ป 5%y-y (Vs
คาดการณ 4.3%)
วันทําการที่ผานมา ตลาดหุนสหรัฐฯ ขึ้นตอเปนวันที่ 5 โดยดัชนี DJIA ปดที่ระดับสูงสุดใหมเปน
ประวัติการณ 18,024.17 จุด +64.73จุด +0.36% ดัชนี S&P 500 ปดที่ 2,082.17 จุด +3.63จุด +0.17%
Nasdaq ปดที่ระดับ 4,765.42จุด -16 จุด +0.33%
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ตลาดหุน สหรัฐป ดปรับตั วขึ้ น ในวัน อั งคาร โดยดัช นี ดาวโจนส ป ด เหนือ ระดับ18,000จุ ด เปน ครั้ง แรกและ
ดั ช นี S&P 500 ป ด ที่ ร ะดั บ สู ง เป น ประวั ติ ก ารณ ห ลั ง สหรั ฐ เป ด เผยรายงานการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ที่
แข็งแกรงเกินคาด
ดัชนี Nasdaq ปดลดลงโดยถูกกดดันจากการรวงลงมากที่สุดในรอบหลายเดือน ของหุนกลุมไบโอเทค ขณะที่
การซื้อขายเบาบางกอนวันหยุดคริสตมาส ซึ่งตลาดจะปดทําการเร็วกวาปกติในวันพุธและปดทําการทั้งวันใน
วันพฤหัสบดี
สหรั ฐ เป ด เผยตั ว เลขประมาณการณ ค รั้ ง สุ ด ท า ยของจี ดี พี ไ ตรมาส 3 ที่ 5% สู ง สุ ด รอบ 11 ป และสู ง กว า
คาดการณที่ 4.3% หุน9 ใน 10กลุมของดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น ขณะที่หุนกลุมดูแลสุขภาพรวง 2.2% ตาม
หุนกลุมไบโอเทค ดัชนี Nasdaq หุนกลุมไบโอเทครวง 4.6% ซึ่งเปนการรวงลงวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต
วันที่ 10 เม.ย
+ ตลาดหุนยุโรป พุงขึ้นตอเปนวันที่ 6 หนุนจากเศรษฐกิจสเปน
วันทําการที่ผานมา ตลาดหุนยุโรป ปดขึ้นตอเนื่อง FTSE ปดที่ 6.598.18 จุด +21.44 จุด +0.33% ดัชนี
CAC40 ปดที่ 4,314.97 จุด +60.54 จุด +1.42% และ DAX ปดที่ 9,922.11 จุด +56.35 จุด +0.57%
ตลาดหุนยุโรปปดบวกขึ้นในวันอังคาร แตตลาดพุงขึ้นไดไมมากนัก เนื่องจากไดรับแรงกดดันจากการดิ่งลง
ของตลาดหุนกรีซ โดยมีการคาดการณกันวา กรีซอาจจะตองจัดการเลือกตั้งกอนกําหนด ซึ่งอาจสรางความ
เสียหายตอมาตรการรับเงินชวยเหลือจากตางประเทศของกรีซ
ตลาดหุนยุโรปไดรับแรงหนุนจากขาวเศรษฐกิจในทางบวกจากสเปนและโปรตุเกส โดยธนาคารกลางสเปน
ปรับขึ้นตัวเลขคาดการณเศรษฐกิจ ในขณะที่ ยอดขาดดุลงบประมาณของโปรตุเกสรวงลง ธนาคารกลางสเปน
คาดวา จีดีพี ของสเปนอาจเติบโต 1.4 % ในป 2014 โดยปรับขึ้นจากตัวเลขคาดการณเดิมที่ 1.3 % และยังคง
คาดการณตามเดิมวา จีดีพีอาจเติบโต 2 % ในป 2015
รัฐสภากรีซไมประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมในการโหวตรอบสอง โดยรัฐสภากรีซยัง
มีโอกาสในการโหวตอีกหนึ่งครั้งในวันจันทรที่ 29 ธ.ค. แตถาหากรัฐสภากรีซไมประสบความสําเร็จในการ
โหวตรอบสาม กรีซก็จะตองจัดการเลือกตั้งกอนกําหนดภายในชวงตนเดือนก.พ. 2015 ซึ่งอาจสงผลใหพรรค
ไซริซา ซึ่งเปนพรรคฝายซาย ไดขึ้นมาเปนรัฐบาลใหมของกรีซ
+ราคาน้ํามันดิบ ปดพลิกพุงขึ้น หลังรายงาน GDP สหรัฐฯ ดีกวาคาด
วันทําการที่ผานมา Brent สัญญาเดือน ก.พ. ปดเพิ่มขึ้น 1.58 ดอลลาร มาปดที่ $ 61.69 ตอบารเรล
สวน Nymex สงมอบ เดือนก.พ. ปดที่ระดับ 57.12 ดอลลารตอบารเรล เพิ่มขึ้น $ 1.86ตอบารเรล
ราคาน้ํ า มั น ดิ บ ในตลาดล ว งหน า NYMEX พุ ง ขึ้ น อย า งแข็ ง แกร ง ในวั น อั ง คาร หลั ง จากมี ร ายงานระบุ
วา เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 11 ป และรายงานดังกลาวสงผลบวกตอการคาดการณ
อุปสงคน้ํามันดิบ
ประเทศอาหรับที่เปนสมาชิกกลุมประเทศผูสงออกน้ํามัน (โอเปก) คาดวา ราคาน้ํามันดิบเบรนทอาจอยูที่ 7080 ดอลลารภายในชวงสิ้นป 2015 ในขณะที่ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกชวยหนุนอุปสงคน้ํามัน
-ราคาทองคํา ลดลง จากการแข็งคาของเงินดอลลสหรัฐฯ
วันทําการที่ผานมา ราคาสัญญาทอง สงมอบเดือน กุมภาพันธ ปดตลาดที่ระดับ 1,178 ดอลลารตอ
ออนซ ลดลง $ 1.80 ตอออนซ
ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐขยับขึ้นเพียง 54 เซนต สู 1,175.20
ดอลลารตอออนซในชวงทายตลาดวันอังคาร โดยราคาทองพุงขึ้นในชวงแรก กอนจะลดชวงบวกลงในเวลา
ตอมา ในขณะที่ดอลลารแข็งคาขึ้นโดยไดรับแรงหนุนจากตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่
แข็งแกรง นอกจากนี้ ราคาทองยังมีโอกาสรวงลงไดอีก เนื่องจากนักลงทุนตองการซื้อสินทรัพยเสี่ยงซึ่งรวมถึง
หุน
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ดั ช นี ด อลลาร เ มื่ อ เที ย บกั บ ตะกร า สกุ ล เงิ น แข็ ง ค า ขึ้ น 0.3 % และขึ้ น ไปแตะจุ ด สู ง สุ ด นั บ ตั้ ง แต เ ดื อ น
เม.ย. 2006 ที่ 90.159 ในวันอังคาร โดยการแข็งคาของดอลลารมักจะสงผลลบตอราคาทอง
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) รายงานวา รัสเซียปรับเพิ่มปริมาณทองสํารองในเดือนพ.ย.เปน
เดือนที่ 8 ติดตอกัน สวนยูเครนปรับลดปริมาณทองสํารองเปนเดือนที่ 2 ติดตอกัน
- ดัชนีคาระวางเรือ Baltic Dry Index ปดลดลงเปนวันที่ 22 (เขาสูวัฏจักรขาลงไปจนถึงตรุษจีน)
วันทําการที่ผานมา ดัชนี Baltic Dry Index ปดลดลงอีก 6 จุด มาปดที่ 788 จุด รวม 21 วันลดลงจาก
ระดับ 1332 จุดเมื่อ 20/11/57 แลว 544 จุด หลังจาก ป 56 พิ่มขึ้น +28.14%y-y เปน 2227 จุด (จาก 1738
จุด ณ สิ้นป 55) โดยระดับสูงสุดอยูที่ 2337 จุด เมื่อ 12/12/56 และระดับต่ําสุดอยูที่ 698 จุดเมื่อ 2/1/56
ขณะที่ระดับสูงสุดตลอดกาลอยูที่ 11793 และระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ อยูที่ 554 กลุมเรือ (Shipping)
คาดผานจุดต่ําสุด Bottom Out และฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก (แนะนํา เก็งกําไร PSL TP Consensus
22.84-27.25 บาท TTA TP Consensus 22.83-27.25 บาท)

สรุปขาวบริษทั จดทะเบียนและขาวเศรษฐกิจ
ขาวบริษัทจดทะเบียน
EARTH: เทกเหมืองอินโดแหงที่ 3 โบรกฟนธงกําไรเดน - เปา 8.25 บ.
EARTH เล็งซื้อเหมืองอินโดแหงที่ 3 ขนาด 40 ลานตัน เสริมความแกรง คาดชัดเจนปหนา พรอมปกธงป
2558 ยอดขายแตะ 10 ลานตัน หลังพอรตลูกคาโตตอเนื่อง แถมเดินหนาขยายฐานใน-นอกเต็มสูบ ฟากโบรก
แนะ "ซื้อ" เปาหมาย 8.25 บาท ชี้ออเดอรเรียงคิวดันกําไรปหนาพุง 20%
TGPRO: ทุนฮองกงจองฮุบใจปาใหราคาชั้นพรีเมียมสูง
TGPRO เนื้อหอมทุนใหญฮองกงซุมเจรจาพรอมวางขอเสนอรวมทุน-ตั้งบริษัทยอย-เทกโอเวอรลั่นยอมจาย
ชั้นพรีเมียมสูงลิ่วหลังทําการบานมาดี สงทีมงานเขาเยี่ยมชมโรงงานกอนหนานี้แลว มั่นใจภาคธุรกิจพลิก
แรงบุกออเดอรล็อตใหญรถไฟฟาพรอมตั้งโตะจายปนผลครั้งแรกไมต่ํากวา 40%
EPG: มั่นใจเทรดวันนี้เหนือจองฐานแกรง รุกสยายปกตางชาติ
EPG โลดแลนในตลาดเอ็มเอไอวันนี้ มั่นใจราคาหุนยืนเหนือจองซื้อที่ 5.80 บาท ผูบริหาร "ภวัฒน วิทูร
ปกรณ" เตรียมนําเงินที่ไดชําระคืนหนี้ และที่เหลือจะนําไปใชในการไปขยายกิจการทั้งในและตางประเทศ
ดานบล.ไทยพาณิชยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินการันตีนักลงทุนเชื่อมั่นในปจจัยพื้นฐานและดวยแบรนดที่
แข็งแกรง
CK: ประกาศรับงาน 6 หมื่นล. สถาบันรุมหลังเขา SET50
CK ประกาศศักยภาพรับงาน 5-6 หมื่นลานบาท โดยไมตองเพิ่มทุน พรอมเดินหนาประมูลงานใหมปหนาเต็ม
สูบ หวังซิว 20-25% จากมูลคางานทั้งหมด 6-7 แสนลานบาท ดาน "ปลิว ตรีวิศวเวทย" การันตีรายไดป
2558 ตามเปา 3.5 หมื่นลานบาทเนื้อหอมหลังเขา SET 50
คายใหญมือถือพรอมลุย 4G กูรูชู ADVANC – DTAC นาเก็บ
3 คายยักษมือถือ! ลั่นพรอมประมูล 4G เชื่อดันเศรษฐกิจคึกคักพรอมเปดกวางเอกชนรายใหมรวมเอี่ยว หนุน
ผูบริโภคไดรั บประโยชนดานบิ๊ ก "ศุภชัย เจียรวนนท" ชี้หากลุลวงชวยยกระดับโครงสรา งดา นคมนาคม
รองรับการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ AEC ในอนาคต
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SYNTEC: งานใหญรอเสียบบุกกําไรพิเศษ - งบ Q4 สุดพีค
'SYNTEC' ขึ้นแทนราชารับเหมา ป 2558 โกยงานใหมมือบวมเทียบป 2557 แค 15 โครงการ ที่ 7-8 พันลาน
บาท วางหมากฮุบงานไซซใหญ อัพเกรดมารจิ้น 15% จากเดิมแค 10% ลุนไตรมาส 1/2558 ทยอยปดจอบ
คดีความ บุกกําไรพิเศษเขาพอรต 1.7 พันลานบาท โบรกเตรียมเขาพบคอนเฟรมไตรมาส 4/2557 กําไรพีค
ฟาดเรียบกําไรทั้งป 2557 โต 395% เปา 3.37 บาท
IEC: บิ๊กบอส 'IEC' ขายหุนไมกระทบ - งบโตแรงยายเขากลุมพลังงาน
บิ๊ก IEC ยันขายหุนออก 100 ลานหุน ไมกระทบฐาน หลังขายใหลูกเพื่อน ไมใชทํากําไร ลั่นผลงานแกรง จับ
ตาป 2558 โชวกําไรโตเราใจ 605 ลานบาท พรอมรับทรัพยโครงการพลังงานทดแทน 100 เมกกะวัตต จอ
ยายเขาเทรด "พลังงาน"
TTA: เพิ่มทุนแจกวอรแรนตฟรี ปนผลครั้งแรกรอบ 3 ป ที่ 0.25 บ.
TTA บอรดเคาะเพิ่มทุน RO สัดสวน 15 หุนเดิมตอ 6 หุนใหม พรอมรับวอรแรนตฟรีสัดสวน 6 หุนใหมตอ 2
วอรแรนต หัวเรือใหญ "เฉลิมชัย มหากิจศิริ" ลั่นเพิ่มทุนครั้งนี้ หวังเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจเดิม
พรอมไฟเขียวจายปนผลครั้งแรกในรอบ 3 ป ที่ 0.25 บาทตอหุน และ อนุมัติดัน PMTA เขาตลาดหุน โดยให
สิทธิผูถอื หุนเดิมของ TTA จองซื้อกอน
ชงหวยออนไลน เขาบอรดในวันนี้ เคาะขาย ก.ย. 58
บอรดสลากฯประชุมเคาะหวยออนไลนวันนี้ มั่นใจขายเดือนกันยายน หลังหมอมอุยเห็นชอบ ล็อกซเลยปดฝุน
เครื่องจําหนาย 6 พันเครื่องทั่วประเทศ ตามแผนแกไขปญหาขายสลากกินแบงฯเกินราคาระยะยาว LOXLEY
ไตรมาสที่ 4 โตสุด

ขาวเศรษฐกิจ
+ ไทย: ททท. หวังคนเที่ยวปใหมกระฉูด คาดสรางรายไดแตะ 9 พันลาน
นายธวัชชัย อรัญญิก ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปดเผยวา ในชวงเทศกาลสงทายปเกา
ตอนรับปใหม ระหวางวันที่ 31 ธ.ค.2557-4 ม.ค.2558 จะมีคนไทยและตางประเทศเดินทางทองเที่ยวราว
2.65 ลานคน สามารถสรางรายไดรวมประมาณ 9,300 ลานบาท สวนสถานการณทองเที่ยวในป 2557 ที่กําลัง
จะผานไป ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการเมือง ทําใหรายไดจากตลาดตางประเทศไมเปนไปตามเปาที่กําหนด
1.2 ลานลานบาท โดยคาดวาจะอยูที่ 1.15 ลานลานบาท ลดลง 5% จากป 2556 ที่ผานมา อยางไรก็ตาม
รายไดจากคนไทยเที่ยวในประเทศเปนไปตามเปาหมาย 700,000 ลานบาท ขยายตัว 7% จากปที่ผานมา ทํา
ใหตลอดทั้งป 2557 มีรายไดรวม 1.85 ลานลานบาท ต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว 2 ลานลานบาท ซึ่งจากฐาน
รายไดรวมของป 2557 ที่ต่ํากวาที่คาดไว
- กรีซ: เลือกตั้งปธน.กรีซรอบ 2 ลมเหลว, รอรอบ 3 จันทรหนา
รัฐสภากรีซไมประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมในการโหวตรอบสองเมื่อวานนี้ โดย
รั ฐสภากรีซ ยั งมี โ อกาสในการโหวตอีก หนึ่ง ครั้ง ในวั น จั นทร ที่ 29 ธ.ค. แตถ า หากรั ฐสภากรีซ ไมป ระสบ
ความสําเร็จในการโหวตรอบสาม กรีซก็จะตองจัดการเลือกตั้งกอนกําหนดภายในชวงตนเดือนก.พ. 2015 ซึ่ง
อาจสงผลใหพรรคไซริซา ซึ่งเปนพรรคฝายซาย ไดขึ้นมาเปนรัฐบาลใหมของกรีซ พรรคไซริซาตองการจะ
เจรจาตอรองเพื่อแกไขขอตกลงรับเงินชวยเหลือ จากตางประเทศของกรีซ, ตองการจะยุติมาตรการรัดเข็มขัด
ที่ใชกันมานานหลายป และตองการจะตัดลดหนี้กรีซในบางสวน
นายสตาฟรอส ดิมาส ซึ่งเปนผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีเพียงคนเดียวใน การแขงขัน ไดรับคะแนน
โหวตเพียง 168 คะแนนในการโหวตเมื่อวานนี้ ซึ่งเปนระดับที่สอดคลองกับที่ตลาดคาดการณไว แตต่ํากวา
ระดับ 200 คะแนนซึ่งเปนระดับที่จะทําใหเขาชนะการเลือกตั้ง
หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทที่เ กิดจากการรวมทุนระหวางธนาคารกรุงไทย และบริษัท
หลักทรัพยซีมิโก จํากัด, บริษัทเปนที่ปรึกษาทางการเงินของ LOXLEY และมีกรรมการบริษัทเปนกรรมการของ PSL
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