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 วันทําการกอนหนา นักลงทุนตางชาติขายสุทธิ -421 ลบ. (ขายสะสม 3 วัน
รวม -2,908 ลบ.) นักลงทุนสถาบันในประเทศกลับมาซื้อสุทธิ +160 ลบ.
(จากขาย -286 ลบ.)

 คาดดัชนีฯ วันนี้ sideway กรอบ 1428-1442 จุด โดยตลาดหุนไทยยังได
แรงหนุนตามโมเมนตัมการรีบาวดของตลาดหุนภูมิภาค แตยังมีแรงกดดัน
จากแรงขายของนั ก ลงทุน ต า งชาติ หลัง ค า เงิ น บาทยั งมี ทิ ศ ทางอ อ นค า
ตอเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังไมมีแรงหนุนใหม หลังวานนี้กนง.
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด แตอาจไดแรงหนุนระยะสั้นจากการเปด
กองทุนทริกเกอรใหม (แตคาดเม็ดเงินไมมากนัก) ปจจัยตางประเทศจับตา
จุด
เปลีย่ น %
ตัวเลขจางงานสหรัฐในวันศุกร (หากต่ํากวาคาด จะเพิ่มโอกาสที่เฟดเลื่อน
1,436.36 +4.20 +0.29
การขึ้นดอกเบี้ยออกไป)
1,441.38 / 1,433.84

- High/Low
SET50
943.86
MAI
609.04
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.)

1
2  ตลาดหุนเอเชียเชานี้ เปดคละ โดยไดแรงหนุนจากดอลลารที่แข็งคา หนุน
การสงออกของภูมิภาค แตยังไดแรงกดดันจากราคาสินคาโภคภัณฑที่มี
3
4
ทิศทางปรับตัวลง
6
7  ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญวันนี้ อังกฤษ การประชุม BoE เยอรมนี คําสั่งซื้อ
8
สินคาโรงงานเดือน มิ.ย.

ซือ้

+2.50 +0.27
+5.02 +0.83
37,192 / 1,058
13,551 / 385
19.53
518 / 349

ขาย

3,793
2,871
8,153
22,376

+160
+1,264
-421
-1,004

5/8

Chg

% chg

-10.22
+65.84
+93.70
-0.49
+0.18
+0.03
-0.59
-0.40
+22.00
-4.86

 เก็งกําไรรายวัน แนะนํา SAWAD CENTEL AOT

สุทธิ หุนในกระแส:

3,953
4,135
7,732
21,372
17,540.47
6,752.41
20,614.06
12.51
544.22
97.96
45.15
49.59
1,222.00
1,087.30

 กลยุทธ : แนะนํา ขึ้น-ทยอยขายทํากําไร สําหรับการเลนรอบ โดยจุดขาย
อยูที่บริเวณ 1448/1460 จุด(ระดับ ½ และ 2/3 ของกรอบ Fibonanci
1396-1499 จุด) เพื่อรอซื้อคืนบริเวณ 1400 จุดอีกครั้ง

-0.06
+0.98
+0.46
-3.77
+0.03
+0.03
-1.29
-0.80
+1.83
-0.44

• หุนโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 10.0%) POLAR PAE WIIK ICHI MAX
สวนที่ลงกวา 4.0% ไดแก TSF PK WICE DAII TIPCO ASIMAR
• NVDR (หนวย: ลานบาท) สูงสุดดานซื้อ CPALL+301 BBL+265
ADVANC+210 สูงสุดดานขาย KBANK-265 SCB-99

• หลักทรัพยที่ Short Sell สูงสุด (หนวย : ลานบาท) KBANK 200
PTTGC 94
• Cash Balance หลักทรัพยที่เขาขายมาตรการกํากับซื้อขายของตลาดฯ
ระดับ 1 จนถึง 11 ก.ย. ไดแก DAII TSF ระดับที่1 ขยายชวง
ดําเนินการ จนถึง 21 ส.ค. ไดแก AJP AJP-W1 ระดับ2-ขยายชวง
ดําเนินการถึง 21 ส.ค. ไดแก TAKUNI
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Market Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ Sideway รอปจจัยใหมสนับสนุน แนะนํา ขึ้น-ทยอยขาย บริเวณ 1448/1460 จุด
คาดดัชนีฯ วันนี้ sideway กรอบ 1428-1442 จุด โดยแรงหนุนมาจาก โมเมนตัมการรีบาวดของตลาดหุน
ภูมิภาค แตมีแรงกดดันจากแรงขายของนักลงทุนตางชาติ หลังคาเงินบาทยังคงมีแนวโนมออนคาตอเนื่อง
(วานนี้ออนคาแตะ 35.196 บาท/USD) ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังไมมีแรงหนุนใหม หลังวานนี้กนง. คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด และระบุเศรษฐกิจฟนตัวแบบคอยเปนคอยไป ขณะที่ดัชนีฯ อาจไดแรงหนุน
ระยะสั้นจากการเปดกองทุนทริกเกอรใหม (แตคาดเม็ดเงินไมมากนัก) ปจจัยตางประเทศจับตาตัวเลขจางงาน
สหรัฐในวันศุกร (หากต่ํากวาคาด จะเพิ่มโอกาสที่เฟดเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยออกไป)
กลยุทธ แนะนํา ขึ้น-ทยอยขายทํากําไร สําหรับการเลนรอบ โดยจุดขายอยูที่บริเวณ 1448/1460 จุด (ระดับ ½
และ 2/3 ของกรอบ Fibonanci 1396-1499 จุด) เพื่อรอซื้อคืนบริเวณ 1400 จุดอีกครั้ง
ปจจัยตางประเทศ
สหรัฐเผยตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญออกมาคละ วานนี้สหรัฐเผยตัวเลขการจางงานภาคเอกชนจาก ADP
เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 185,000 ตําแหนง ในเดือน ก.ค. โดยต่ํากวาที่นักวิเคราะหคาดการณวาจะเพิ่มขึ้น 215,000
ราย แตรายงานดัชนี ISM ภาคบริการที่ระดับ 60.3 ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้นจากระดับ 56.0 ในเดือน มิ.ย. โดย
เปนระดับสูงสุดในรอบ 10 ป โดยไดแรงหนุนจากการขยายตัวของการจางงาน การสงออก และคําสั่งซื้อใหม
ทั้งนี้ นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอยางใกลชิดเพื่อประเมินโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
เฟด ขณะที่วานนี้เจ า หน า ที่น ายเจโรม โพเวลล กลา ววา เฟดยัง ไมไ ดตัดสินใจแนน อนที่จ ะปรับขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. ซึ่งสวนทางกับความเห็นของประธานเฟดสาขาแอตแลนตาในวันกอนที่สงสัญญาณวา
เฟดจะขึ้ น ดอกเบี้ ย ในเดื อ นก.ย. โดยวานนี้ ค า เงิ น ดอลลาร ข องสหรั ฐ อ อ นค า ลงเล็ ก น อ ย ขณะที่ อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อายุ 10 ปรับพุงขึ้นถึง 4.9 bps มาปดที่ระดับ 2.27%
ปจจัยในประเทศ
กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด ในการประชุมวานนี้ กนง. มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไวที่ระดับ 1.50% เนื่องจากประเมินวาการดําเนินนโยบายการงินในชวงที่ผานมาไดชวยผอนคลาย
ภาวะการเงินเพิ่มเติม ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนอยูในทิศทางที่เอื้อตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
ทั้งนี้ กนง. มองวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 และแนวโนมทั้งปยังคงฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป แตมีความ
เสี่ยงดานต่ําเพิ่มขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและภาวะภัยแลง โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการ
ทองเที่ยวที่ขยายตัวสูงกวาคาดและการเบิกจายงบลงทุนภาครัฐที่ทําไดดีตอเนื่อง ขณะที่การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดอยางชาๆ แตการสงออกสินคาหดตัวมากกวาคาด ซึ่งเปนผลจากทั้งราคา
ที่อยูในระดับต่ําและปริมาณที่ลดลงตามอุปสงคจากประเทศคูคาโดยเฉพาะจีนและเอเชีย
กองทุนทริกเกอรเปดใหม หนุนตลาดฟนตัวระยะสั้น โดยบลจ. ไทยพาณิชย ไดกําหนดขายเสนอขาย
กองทุนทริกเกอร กองทุนเปดไทยพาณิชย ทริกเกอร 3% พลัส 3% ฟนด จี มูลคาโครงการ 1,000 ลานบาท
เสนอขายระหวางวันที่ 6 -11 ส.ค. โดยกอนหนานี้ บลจ. กรุงไทยไดเสนอขาย กองทุนเปดกรุงไทย 5%
ทริกเกอร ฟนด 6 ชวงวันที่ 31 ก.ค. - 5 ส.ค. ซึ่งคาดวาจะหนุนแรงซื้อในระยะสั้นไดระดับหนึ่ง
สัญญาณทางเทคนิค รูปแบบ Daily อยูในกรอบ Fibonanci 1396-1499 จุด และอยูระหวางการรีบาวด
ตอเนื่อง โดยมีแนวตานสําคัญที่ 1448 จุด และ 1460 จุดตามลําดับ (สัดสวน ½
และ 2/3 ของกรอบ
Fibonanci)
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หุนเดน: เลนเก็งกําไรสัน้
SAWAD

เปาหมายพื้นฐาน 41.00 บาท

• เป น บริ ษั ท ที่ มี แ นวโน ม การเติ บ โตกํ า ไรในช ว ง 2-3 ป
ขางหนาสูง แมภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว
• SAWAD เปดสาขาใหมไดดีกวาคาด ที่ 378 สาขา ใน
1H58 เทียบกับเปาหมายเปดสาขาใหมที่ 300 สาขา/ป ใน
3 ปหนา ทําใหมีความเสี่ยงเชิงบวกตอประมาณการณกําไร
ของเรา

แนวรับ 37.50/35.00

แนวตาน 39.00/40.00

• คาด กําไรสุทธิงวด 2Q58 ราว 265 ลานบาท (+50% YoY
แต -5% QoQ)

CENTEL

แนวรับ 37.00/36.00

แนวตาน 38.50/39.25

เปาหมายพื้นฐาน 42.00 บาท

• เราคาดวา CENTEL จะมีกําไรสุทธิ 206 ลานบาทใน 2Q58
(กําไรตอหุน 0.15 บาท) เพิ่มขึ้น 395%YoY แตลดลง
75%QoQ (ตามฤดุกาล)
• โดยมี ป จ จั ย หนุ น หลั ก ๆ มาจากอั ต ราเข า พั ก ของธุ ร กิ จ
โรงแรมฟนตัว (เทียบกับปกอนที่มีผลกระทบจากการเมือง)
และกําไรจากธุรกิจรานอาหารดีขึ้น
• ชวง 3Q58 โรงแรมในมัลดีฟสจะมีการปรับปรุงหองพัก แต
จะทําใหสามารถปรับขึ้นคาหองไดใน 4Q58 ซึ่งเปนชวง
ไฮซีซั่น

AOT

เปาหมายพื้นฐาน 335.00 บาท

• แนวโน ม จํ า นวนผู โ ดยสารป นี้ ยั ง ดี ต อ เนื่ อ ง โดยเราให
สมมติฐานการเติบโตผูโดยสารและเที่ยวบินป FY58 และ
FY59 เปน +21% และ +14% ตามลําดับ สงผลกําไรปกติป
นี้โต 33% และป 59 โต 16%

แนวรับ 286/280

แนวตาน 298/305

• AOT ตั้งเปาเริ่มกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิสวนตอ
ขยาย (เฟส 2) มูลคา 6.25 หมื่นลานบาท ในเดือน มี.ค. 59
ซึ่งคาดวาจะเพิ่มจํานวนผูโดยสารจาก 45 ลานคน เปน 60
ลานคน ในเวลา 5 ป

* อิงราคาเปาหมายทางดานพื้นฐานจาก Bloomberg consensus/** Bloomberg consensus high
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ประเด็นจับตา
1. การเมือง
วิปสปช.เคาะลงมติรางรธน. 7 ก.ย., แถลงผลงานเปดพิมพเขียวปฎิรูป 13 ส.ค.
นายอลงกรณ พลบุตร เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแหงชาติ(วิป สปช.) เผยที่ประชุม
วิ ป สปช.กํา หนดวั น ลงมติรั บหรื อ ไม รับร างรั ฐ ธรรมนู ญ ในวั น ที่ 7 ก.ย. นี้ โดยจะไมเ ปดใหสมาชิก มีก าร
อภิปรายใดๆ อีก สวนการเสนอประเด็นคําถามควบคูในการทําประชามตินั้นจะใหสมาชิก สปช.ลงมติวาจะตั้ง
ประเด็นคําถามหรือไมในชวงระหวางวันที่ 17-21 ส.ค. นี้ ซึ่งหากเสียงสวนใหญใหตั้งคําถามก็จะเปดใหเสนอ
ประเด็นคําถามโดยอิสระ กอนจะลงมติเลือกประเด็นคําถามในวันที่ 7 ก.ย. 58 แตทั้งหมดตองรอการตัดสินใจ
จากนายเทียนฉาย กีระนันทน ประธาน สปช.อยางเปนทางการอีกครั้ง เพราะขณะนี้อยูระหวางพักรักษาตัวจึง
ไมสามารถเขาประชุมได เลขานุการ วิป สปช. กลาววา นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ไดกําหนดวันแถลงผลงานของ
สปช.ไวในวันที่ 13 ส.ค. นี้ ขณะที่การทํางานของ สปช.เกี่ยวกับวาระปฏิรูปจะใหแลวเสร็จภายในวันที่ 21 ส.ค.
58 เพราะหลังจากนั้นจะรับรางรัฐธรรมนูญจากกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในวันที่ 22 ส.ค. 58

2. การประกาศผลประกอบการ 2Q58
ไทย

3. Investment Theme
•
บจ.ที่มี Upward Revision w-w แนะนํา เลือกเก็งกําไรรายตัว หุนภายใตสมมติฐาน บจ.ที่มีการปรับ
Target Price สูงสุด ไดแก GL VNG TPCH DCC TRC และขาย SIM SAMART
Stock

% Upside

29‐Jul‐15

KTZ/BB BB High

Target Price 15F (Bt)
KTZ

BB Avg BB High

Norm. Profit (Bt m.) Norm. EPS (Bt) Norm.EPS (%YoY)
15F

16F

15F

16F

15F

PE (x)

Div (%)

16F

15F

16F

15F

16F

หุนปรับ Target Price สูงสุด
GL*

12.30

18.39

54.47

n.a.

14.56

19.00

483

630

0.43

0.47

288.18

10.77

29.04

26.22

1.69

1.65

VNG*

13.60

‐18.38

‐13.97

n.a.

11.10

11.70

1,148

1,237

0.79

0.87

64.58

9.49

17.09

15.61

2.44

2.67

TPCH*

18.20

2.75

59.34

18.70

28.50

29.00

74

321

0.18

0.80

104.19

334.79

99.04

22.78

0.00

0.01

DCC

3.70

2.16

20.00

3.78

4.00

4.44

1,373

1,455

0.25

0.22

(18.31)

(9.24)

17.59

16.60

6.64

6.03

TRC*

2.18

7.34

13.76

n.a.

2.34

2.48

243

601

0.08

0.12

44.23

61.33

29.07

18.02

0.69

3.44

หุนนาขายกอน
SIM*
SAMART*

1.71

3.80

16.96

n.a.

1.77

2.00

725

807

0.16

0.18

(1.23)

11.88

10.75

9.61

5.99

6.74

20.20

46.45

132.67

n.a.

29.58

47.00

1,644

1,815

1.61

1.79

8.85

10.80

12.79

11.54

4.20

4.38

Source: Bloomberg & KT ZMICO Research
Note: *Data from Bloomberg
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•
บจ.ที่มีสถิติจายปนผลระหวางกาลสูงกวา 1.5% (และทั้งปนี้ คาดเติบโตสูงกวา 4%) และ
ยังคงมี % Upside Gain สูงวา 15% แนะนํา INTUCH HANA SEAFCO PTTGC SVI RATCH

•

หุนที่ถูก short sell สูงในชวงระหวาง 1-29 ก.ค.
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สรุปภาวะตลาดตางประเทศ
Global Momentum- Neutral Outlook
สรุปการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุนโลกสัปดาหที่ผานมา

-ตลาดหุนสหรัฐฯ ปดคละ
วันทําการที่ผานมา ตลาดหุนสหรัฐฯ ปดยอลง โดย DJIA ปดที่ระดับ 17,540.47 จุด -10.22 จุด -0.06%
d-d S&P500 ปดที่ระดับ 2,099.84 จุด +6.52 จุด +0.31%d-d Nasdaq ปดตลาดที่ 5,139.94 จุด +34.39 จุด
+0.67%d-d เปนผลจากรายงานขาดดุลการคา มิ.ย. สูงกวาคาด โดยขาดดุล +7.1%m-m เปน 4.384 หมื่น
ลานดอลล เปนผลจากดอลลแข็งคา และอุปสงคตางประเทศที่ซบเซา และรายงานจางงานภาคเอกชน ก.ค.
เพิ่มขึ้น +1.85 แสนตําแหนง (Vs ตลาดคาดการณที่ +2.15 แสนราย) รวมถึงการรวงลงของหุนกลุมพลังงาน
ตามการออนลงของราคาน้ํามันดิบ สวนขาวบวกตอเศรษฐกิจ คือ ขอมูลภาคบริการ ก.ค. แข็งแกรง ISM
Service MPI อยูที่ 60.3 (Vs มิ.ย. 56 จุด และตลาดคาด 56.1 จุด)
+ ตลาดหุนยุโรป ปดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห จากรายงานผลกําไรบจ ที่ดี
วันทําการที่ผานมา ตลาดหุนยุโรป ปดสูงขึ้น โดย FTSE ปดที่ระดับ 6,752.41 จุด +65.84 จุด +0.98%
d-d CAC40 ปดที่ 5,196.73 จุด +84.59 จุด +1.65%d-d และ DAX ปดที่ 11,636.30 จุด +180.23 จุด
+1.57%d-d เปนผลจาก รายงานผลกําไรบจ ที่ยังคงดีขึ้นตอเนื่อง นําโดย SocGen ธนาคารรายใหญของ
ฝรั่งเศส , BHP Billiton ฯลฯ และขาวกรีซใกลบรรลุขอตกลงกับเจาหนี้
-ราคาน้ํามันดิบ กลับมาปดออนตัว
วันทําการที่ผานมา ราคาน้ํามันดิบกลับมาปดลดลง โดยสัญญาน้ํามันดิบ WTI ตลาดไนเม็กซ สง
มอบเดือน กย.ปดที่ระดับ $ 45.17 -$ 1.95 ตอบารเรล หรือ -4.14%d-d สวนสัญญาน้ํามันดิบ
เบรนท Brent ตลาดลอนดอน เดือน กย ปดที่ระดับ $49.52 -$ 2.69 หรือ -5.15%d-d เปนผลจาก EIA
รายงานปริมาณการผลิตน้ํามันดิบสัปดาหกอนหนา เพิ่มขึ้น 5.2 หมื่นบารเรล สูระดับ 9.465 ลานบารเรล ตอ
วัน และสตอกน้ํามันดิบ และเบเกอร ฮิลล รายงานจํานวนแทนขุดเจาะสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5 แหง เปน 664 แหง
ซึ่งปรับตัวขึ้นติดตอกัน 2 สัปดาห
EIA คาดการณราคาน้ํามันดิบ Brent ป 58-59 อยูที่ $61 และ $67/บารเรล ตามลําดับ สวน WTI ป 58-59 จะ
ต่ํากวา Brent ประมาณ $5/บารเรล
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-ราคาทองคํา ปดออนลง จากการแข็งคาของดอลลสหรัฐฯ
วันทําการที่ผานมา ราคาทองคําตลาดลวงหนาเดือน ธ.ค. ตลาดสหรัฐฯ ปดตลาดที่ระดับ $1,085.60
ตอออนซ ลดลง $ 5.10 หรือ -0.47%d-d เปนผลจาก การแข็งคาของสกุลเงินดอลลสหรัฐฯ หลังเปดเผย
ขอมูลภาคบริการ ก.ค. แข็งแกรง ISM Service MPI อยูที่ 60.3 (Vs มิ.ย. 56 จุด และตลาดคาด 56.1 จุด)
Capital Economics มีมุมมองเชิงบวกตอราคาทองคําสิ้นปนี้ อิงอุปสงคทองคําที่คาดวาจะยังคงมีตอเนื่อง และ
การไดประโยชนจากการเปนสินทรัพยปลอดภัย
+ ดัชนีคาระวางเรือ Baltic Dry Index ปรับขึ้นตอเนื่องเปนวันที่ 8
วันทําการที่ผานมา ดัชนี Baltic Dry Index ปดที่ระดับ 1222 จุด +22 จุด +1.83%d-d สวน ป 57 ปด
ลดลง - 65% y-y มาปดที่ระดับ 782 จุด (สวนป 56 + 28.14%y-y เปน 2227 จุด จาก 1738 จุด ณ สิ้นป 55)
โดยระดับสูงสุดตลอดกาลอยูที่ 11793 และระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ อยูที่ 554 จุด

หุนแนะนําตามปจจัยพืน้ ฐาน
BCP: กําไรสุทธิ 2Q58 ใกลเคียงคาด
กําไรมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี และยังมีศักยภาพการเติบโตที่ดี
ดวยกําไรมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี โดยเกือบครึ่งหนึ่งของสวนแบง EBITDA มาจากธุรกิจการตลาดและ
ธุร กิ จ โซลารฟ าร ม ซึ่ ง เปน เกราะกัน ชนป จ จั ยลบตา ง ๆ (โดยเฉพาะจากความผัน ผวนของราคา) รวมทั้ ง
แนวโนมการเติบโตในอนาคตจากโครงการ 3E (กําหนดดําเนินการเชิงพาณิชยป 61) และศักยภาพการขยาย
การลงทุนในอนาคต เพื่อเพิ่มโอกาสใหมๆ ในภูมิภาค (เนนโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจ E&P) เรา
จึงยังคงแนะนํา Outperform สําหรับ BCP
กําไรสุทธิ 2Q58 โตแข็งแกรงดังคาด
BCP มีกําไรสุทธิ 2.8 พันลานบาท ใน 2Q58 (+122%YoY, +169 QoQ) ใกลเคียงคาดการณของเราและ
ตลาด หากไมนับรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเล็กนอย บริษัทมีกําไรปกติโตแข็งแกรงเปน 2.83 พันลาน
บาท (+335%YoY, +270%QoQ) โดยมีธุรกิจโรงกลั่นเปนปจจัยหนุนการเติบโตกําไร
ธุรกิจโรงกลั่นใหสวนแบง EBITDA หลักใน 2Q58
ในแง EBITDA ใน 2Q58 ธุรกิจโรงกลั่น (รวมเชื้อเพลิงชีวภาพ) เปนธุรกิจที่ใหสวนแบง EBITDA เปนหลัก
ดวยสัดสวน 68% ตามดวยธุรกิจโซลาร (14%) ธุรกิจการตลาด (13%) และอื่นๆ (5%)
ธุรกิจโรงกลั่นให GRM และปริมาณการกลั่นสูง
สวนแบง EBITDA จากธุรกิจโรงกลั่นโตกาวกระโดดใน 2Q58 หลักๆ มาจาก 1) accounting GRM สูงขึ้น
เปน 11.9 ดอลลารสหรัฐฯ/บารเรล (เทียบกับ 7.61 ดอลลารสหรัฐฯ/บารเรลใน 2Q57 และ 4.26 ดอลลาร
สหรัฐฯ/บารเรลใน 1Q58) หลักๆหนุนจาก market GRM สูงขึ้นเปน 10.4 ดอลลารสหรัฐฯ/บารเรล ( crack
spread สําหรับน้ํามันเบนซินสูงขึ้น/ มีการประหยัดตนทุนจาก yield loss/crude premium แคบลง) และกําไร
จากสต็อกน้ํามัน 1.34 ดอลลารสหรัฐฯ/บารเรล (รวม 448 ลานบาท) และ 2) ปริมาณการกลั่นสูงขึ้นเปน
111.9 พันบารเรลตอวัน (จาก 48.45 พันบารเรลตอวัน ใน 2Q57 จากการปดโรงกลั่นตามแผน และ 108.6
พันบารเรลตอวัน ใน 1Q58)
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สวนแบง EBITDA แข็งแกรงจากธุรกิจโซลาร จากธุรกิจการตลาดลดเล็กนอย QoQ
สวนแบง EBITDA จากธุรกิจโซลารฟารมโต 3%QoQ ใน 2Q58 ตามการเติบโตของการผลิตไฟฟาเปน 67.8
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (+4%QoQ) ในขณะที่สวนแบง EBITDA จากธุรกิจการตลาดลดลง 11% QoQ จากจาก
คาการตลาดที่ลดลงเปน 0.69 บาท/ลิตรใน 2Q58 (จาก 0.75 บาท/ลิตรใน 1Q58) แมปริมาณการขาย
แข็งแกรงขึ้นเปน 468 ลานลิตร/วัน (+4%QoQ)
คงประมาณการกําไรป 58-59
กําไรสุทธิและกําไรปกติงวด 1H58 คิดเปน 67% และ 61% ของประมาณการทั้งปตามลําดับ เราคงประมาณ
การกําไรป 58-59 โดยกําไรมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเปนเกราะกันชนสําคัญ และเรายังคงราคาเปาหมายป
58 (SOTP) ที่39 บาท/หุน

สรุปขาวบริษทั จดทะเบียนและขาวเศรษฐกิจ
ขาวบริษัทจดทะเบียน (ที่มา: หนังสือพิมพทันหุน)
SIAM: รุกพลังงาน 100MW เปดเกมขาย PP กลุมทุนใหญ
SIAM ติดเครื่องทําพลังงานทดแทนเต็มรูปแบบ วงการชี้พันธมิตรรายใหญยองรวมทุน ลุน SIAM เปดเกมขาย
PP ลุยพลังงานมั่นใจไมเกิน 2 ป ฮุบไฟฟา 100 เมกะวัตต ปมกําไรอลังการในอนาคตเคาะราคา 7 บาท ดาน
"สุรพล คุณานันทกุล" เจรจาพันธมิตรญี่ปุนเพิ่มไลนผลิตระบบปองกันน้ําทวม-อุโมงคผันน้ํา แถมคุยอสังหา
ใหญ หวังสงออเดอรสวมไฮโซ
SMT: ครึ่งหลังเทิรนอะราวด เรงมือลางขาดทุนจายปนผล
SMT ออเดอรทะลัก-บาทออนแรงดันงบครึ่งหลังป 2558 เทิรนอะราวด ดาน "พีระพล วิไลวงศเสถียร" ปกธงป
นี้ยอดขายพุง 10% จากปกอนที่ 8.9 พันลานบาท หลังงานเรียงคิวเพียบ แถมเดินหนาลางขาดทุนสะสมหวัง
จายปนผลรอบใหม พรอมควักงบ 200 ลานบาท เสริมเครื่องจักรใหม ปมสินคาไฮมารจิ้น
JWD: จอเขาเทรด Q3 อัพความแข็งแกรงปูทางบุกใน - ตปท.
JWD ย้ําเดินหนาเขา SET ชวง Q3 นี้ หวังระดมทุนเสริมแกรงปูพรมเจาะตลาดในและตางประเทศ บิ๊ก
"ชวนินทร บัณฑิตกฤษดา" การันตีป 2558 รายไดทะลุ 2.2 พันลานบาท อานิสงสงานทะลักอื้อซา
GENCO: ขาย PP ระดมทุนลุยขยายอสังหา - พลังงาน
GENCO เดินหนาขายหุน PP จํานวน 1.15 พันลานหุน ระดมทุนเสริมความแกรงธุรกิจพรอมจอควักงบ 1
พันลานบาท ขยายไลนธุรกิจพลังงานทางเลือก ขยายฐานรับทรัพย แถมลุยเปด 5 คอนโดใหม โกยเงินเขา
พอรตเพิ่ม
PREB: ครึ่งหลังงบกระหึ่ม เข็นลูกเขาตลาดหุนปหนา
PREB ฟุงผลงานครึ่งหลังป 2558 กระหึ่ม! งานกอสรางรอบุกอื้อซา แถมไดธุรกิจอสังหาหนุน พรอมการันตีป
นี้รายไดตามนัด 6.7 พันลานบาท รับเทรนดกอสรางขยายตัวแถมเข็นบริษัทลูก "บิลท แลนด" เขาตลาดหุน
ตนป 2559 เสริมความแกรงระยะยาว ฟากโบรกเกอร แนะนํา "ซื้อ" มองไกล 17.80 บาท
CSL: เล็งหาพารตเนอรขยายธุรกิจใหมไอทีมั่นใจปนี้พลิกกําไร
CSL เล็งคลอดธุรกิจใหมในแวดวงไอที และซอฟตแวร พรอมมองหาพันธมิตรรวมทุน หลังรับมือพันธมิตร
มาเลเซียราบรื่น ย้ํารายไดป 2558 โต 5% และพลิกเปนกําไร จากปกอน อัดงบลงทุนไมเกิน 100 ลานบาท
บํารุงรักษาอุปกรณไอที
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BOL: สยายปกบุก AEC ผลงานกระโดด-เปา 2.10 บ.
BOL เล็งสยายปกรุกธุรกิจใหบริการฐานขอมูลออนไลนใน AEC เผยอยูระหวางเจรจาพารตเนอรทองถิ่น มี
แววทั้งรวมทุน และซื้อกิจการ หวังกวาดรายไดเขากระเปาเพียบ แงมรายได 2 ปตอจากนี้โตกาวกระโดด หลัง
ลุยลงทุนขยายฐานขอมูล ดันลูกคาเขาอื้อ พรอมฉายภาพธุรกิจครึ่งปหลังสดใส โบรกชี้ตาน 2.10 บาท
TAKUNI: ปดดีลซื้อโรงไฟฟา ชงบอรดเคาะงบไตรมาส 2
TAKUNI เผยความคืบหนาเขาซื้อกิจการโรงไฟฟาชีวมวล ขนาด 8 เมกะวัตต จอเซ็น MOU ภายในปนี้ชัวร
เบื้องตนคาดถือหุนราว 55% ลั่นเงินทุนพรอม เตรียมประชุมบอรดเคาะงบโคงสองวันศุกรที่ 7 สิงหาคมนี้
มั่นใจป 2558 กําไรโต 100% สวนรายไดคาดทําไดใกลเคียงปกอน 1.2 พันลานบาท โบรกมองตาน 12.5 บาท
ASEFA: วันแรกพุง 60.81% ซุมหาพันธมิตรลุยพลังงาน
ASEFA ปดเทรดวันแรกไมทําใหผิดหวัง ราคาปด 5.95 บาท ยืนเหนือ IPO ที่ 3.70 บาท เพิ่มขึ้น 60.81%
"ไพบูลย อังคณากรกุล" ประกาศเดิน หนาขยายธุร กิจ ทั้งในและตา งประเทศ ซุมเจรจาพั นธมิตรรุก ธุร กิจ
พลังงาน เสริมแกรงรายได คาดสรุปไดปนี้
ANAN: ยอดขายโต227%เปด7โครงการ2.03หมื่นล.
ANAN ปลื้มยอดขายครึ่งปแรกโต 227% ที่ 1.25 หมื่นลานบาท ครึ่งปหลังเดินหนาเปดโครงการเพิ่ม 7
โครงการ มูลคา 2.03 หมื่นลานบาทขณะที่ยังคงเปารายไดปนี้ 1.14 หมื่นลานบาท หลังตุนแบ็กล็อกกวา 3.4
หมื่นลานบาท ทยอยรับรูถึงป 2561 โบรกสองพื้นฐานเดนสุดในกลุม แนะ "ซื้อ" เปาหมาย 4.70 บาท
CHO: ครึ่งปหลังสดใส ตุนงานในมือเพียบ เรงบุกตลาดตางแดน
"CHO" แยมแนวโนมผลงานครึ่งปหลังเติบโตแข็งแกรง หลังทยอยรับรูรายไดจากแบ็กล็อกมากกวา 870 ลาน
บาทดานบอสใหญ "สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" มั่นใจรายไดปนี้โตไมต่ํากวา 10-15% ตามเปา เผยอยูระหวางรอ
เซ็นสัญญารับงานโครงการจัดซื้อรถเมล NGV ของ ขสมก.มูลคา 1,735 ลานบาท และสัญญาซอมบํารุง 10 ป
อีก มูลคา 2,200 ลานบาท คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ เล็งปรับเปารายไดเพิ่ม หากลงนามสัญญากับทาง ขสมก.
เรียบรอยแลว โบรกเคาะเปา 5.60 บาท
VNG: บาทออน ดันงบ Q2 สุดพีคปนี้รายไดโต 20%
VNG ไมหวั่นคณะกรรมการกิจการพลังงาน เลื่อนประกาศหลักการใหใบอนุญาต PPA ลั่นเดินหนาลงทุน เล็ง
ซื้อกิจการขยายการเติบโต มั่นใจผลงานไตรมาส 2/2558 สดใส รับอานิสงสบาทออนหนุนรายไดทั้งปโตเขา
เปา 20%

ขาวเศรษฐกิจ
จีน: มารกิตเผยดัชนี PMI ภาคบริการจีนเดือนก.ค.ขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 1 ป
มารกิตเปดเผยวา ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนที่จัดทํารวมกับไคซิน ปรับตัวขึ้นสูระดับ
53.8 ในเดือน ก.ค. ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน จากระดับ 51.8 ในเดือน มิ.ย.
ตัวเลขที่ต่ํากวา 50 แสดงใหเห็นถึงภาวะหดตัว และดัชนีที่สูงกวา 50 จะบงชี้วากิจกรรมภาคบริการของจีนมี
การขยายตัวจากเดือนกอนหนา การปรับตัวขึ้นอยางแข็งแกรงของดัชนี PMI ภาคบริการลาสุดไดรับแรงหนุน
จากการเพิ่มขึ้นตอเนื่องของปริมาณธุรกิจใหมในเดือน ก.ค. ขณะที่คําสั่งซื้อใหมมีการขยายตัวมากขึ้นในอัตรา
ที่แข็งแกรง นอกจากนี้ การจางงานในภาคบริการยังคงเพิ่มขึ้นในเดือน ก.ค. โดยบริษัทตางๆในภาคบริการ
ระบุวาการจางงานที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากแผนการขายธุรกิจของบริษัท
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ยุโรป: ดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนเดือนก.ค.โตชะลอลงเพียงเล็กนอย แมเผชิญวิกฤตหนี้กรีซ
มารกิตระบุวา ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของยูโรโซนในเดือน ก.ค. ลดลงแตะ 54.0 จาก
54.4 ในเดือน มิ.ย. แตเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากขอมูลเบื้องตนที่ 53.7
ดัชนีที่สูงกวา 50 บงชี้ถึงภาวะการขยายตัวของภาคบริการ สวนระดับที่ต่ํากวา 50 แสดงใหเห็นวากิจกรรม
ภาคบริการหดตัวลง ดัชนี PMI ลาสุดของยูโรโซนแสดงใหเห็นวาอัตราการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในยูโรโซนชะลอลงเล็กนอยในชวงตนไตรมาส 3 แตอัตราการเติบโตยังคงใกลเคียงระดับสูงสุดในรอบ 4 ปที่
ทําไวเมื่อเดือน มิ.ย.
หัวหนานักเศรษฐศาสตรของมารกิตกลาววา เศรษฐกิจยูโรโซนแสดงถึงความยืดหยุน หลังจากเกิดวิกฤต
หนี้สินกรีซในเดือน ก.ค. แมภาวะทางธุรกิจในกรีซไดตกต่ําลงเปนประวัติการณ ทามกลางการปดทําการ
ตอเนื่องของธนาคารในกรีซ แตอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมทั่วทั้งภูมิภาคแทบไมลดลงจากระดับ
สูงสุดของรอบ 4 ปของเดือน มิ.ย.
สหรัฐ: ผลสํารวจ ISM ชี้ภาคบริการสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นใน ก.ค. สอดคลอง "มารกิต"
ผลสํารวจของสถาบันจัดการดานอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบวา ภาคบริการของสหรัฐมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในเดือนก.ค. โดยไดแรงหนุนจากการขยายตัวของการจางงาน การสงออก และคําสั่งซื้อใหม ทั้งนี้ ดัชนีภาค
บริการของ ISM อยูที่ระดับ 60.3 ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้นจากระดับ 56.0 ในเดือน มิ.ย. นักวิเคราะหคาดการณ
กอนหนานี้วา ดัชนีจะอยูที่ระดับ 56.1 ในเดือน ก.ค.
ทางดานบริษัทมารกิต ซึ่งเปนบริษัทสํารวจขอมูลทางการเงิน เปดเผยวา ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ขั้น
สุดทายสําหรับภาคบริการของสหรัฐ ดีดตัวขึ้นสูระดับ 55.7 ในเดือน ก.ค. จากตัวเลขเบื้องตนที่ 55.2 และสูง
กวาที่นักวิเคราะหคาดไวที่ระดับ 55.0 โดยไดแรงหนุนจากการขยายตัวในการจางงานและธุรกิจใหม กอน
หนานี้ ดัชนี PMI ภาคบริการอยูที่ระดับ 54.8 ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเปนระดับต่ําสุดในรอบ 5 เดือน ตัวเลข
ดังกลาวอยูสูงกวาระดับ 50 ซึ่งบงชี้ถึงการขยายตัวของภาคบริการ
สหรัฐ: ADP เผยภาคเอกชนสหรัฐจางงานต่ํากวาคาดในเดือน ก.ค.
ผลการสํารวจของออโตเมติก ดาตา โพรเซสซิ่ง อิงค (ADP) ระบุวา ภาคเอกชนของสหรัฐมีการจางงาน
เพิ่มขึ้น 185,000 ตําแหนงในเดือน ก.ค. โดยต่ํากวาที่นักวิเคราะหคาดการณวาจะเพิ่มขึ้น 215,000 ราย
นอกจากนี้ ADP ยังไดทบทวนปรับลดตัวเลขการจางงานในเดือน มิ.ย. สูระดับ 229,000 ตําแหนง จากเดิมที่
รายงานวาเพิ่มขึ้น 237,000 ตําแหนง

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนระหวาง KTB และ ZMICO, มีผูบริหารบริษัทเปน
กรรมการของ BTC, มีกรรมการบริษัทเปนกรรมการของ BCP,, VNG, บริษัทเปนผูรวมจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ DAII,
ASEFA และบริษัทเปนที่ปรึกษาทางการเงินของ CPALL, MAKRO
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