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UOBKH แนวโน้มตลาดวันนี้ โดย ยศพณ แสงนิล, CFA :แกว่งเเคบในกรอบ 1275-1300
ตลาดไทยวันนี้ ยังคงมีเเนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบเเคบด้วยปริมาณการซื้ อขายเบาบาง โดยปั จจัยบวกมา
จากเม็ดเงินLTF RMF ช่วงโค้งสุดท้าย ประกอบกับตลาดได้รบั รูข้ า่ ว4Gเเละเฟดไปมากเเล้วจึงน่ าจะทรงตัวในกรอบ
จํากัดเเละขยับขึ้ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปมีเเนวต้านสําคัญที่1300 อย่างไรก็ตามด้วยราคานํ้ามันที่ยอ่ ลงสัปดาห์นี้
จากความกังวลการส่งออกนํ้ามันของอิหร่านเเละการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนตลาดไทยจะยังคงไม่ปรับขึ้ นได้มาก
นักเเละเผชิญเเรงขายอยูเ่ ป็ นระยะๆ
แนวรับ/แนวต้าน : 1260/1300 สัดส่วนการลงทุน : เงินสด 30% : พอร์ตหุน้ 70%
กลยุทธ์ : เก็บสะสมหุน้ กลุ่มรับเหมา อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และอิเล็กทรอนิ คส์ ที่ราคาลงมาเยอะแล้ว
และมีพื้นฐานดี มี story หนุ นเป็ นรายตัว หลีกเลี่ยงหุน้ ใหญ่ในกลุ่มสื่อสารไปก่อน

What's in the pack
Company: Focus / Update (TG = Target price)
Market statistic

นักลงทุนระยะสั้น : SVI(6.20), ORI (15)
SVI(6.20) งบ Q3 ออกมาดีแล้ว ต่อไปงบ Q4 จะเข้าสู่ชว่ งพีค ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่ออ่ นค่าลง ทําให้
ส่งออกง่ายขึ้ นและไม่ส่งออกไปจีน ทําให้ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวมีคอ่ นข้างน้อยต่อ SVI ส่วนปี นี้ จะ
เดินเครื่องผลิตได้เต็มที่เหมือนก่อนช่วงไฟไหม้ ประกอบกับ demand จากยุโรปยังแข็งแกร่งอยูแ่ ละปี หน้าจะได้
ลูกค้าใหม่จากอเมริกามา 6 ราย เป็ นรายได้เสริมถึง 1,200 ล้านบาท ส่งผลให้กาํ ไรมีโอกาสจะโตถึง 32%ในปี
หน้า เเถม PE ของSVI ปั จจุบนั 11.6 เท่า ถูกกว่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 12.6 เท่าด้วย
ORI (15) แนะนํ าเอาไว้เล่นสั้น ลงซื้ อ ขึ้ นขาย คาดว่าจะได้ประโยชน์ จากการลงทุนของภาครัฐที่จะทําให้มีการ
ขยายส่วนต่อรถไฟฟ้ าและดีมานด์คอนโดและมาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ยงั คงช่วยหนุ น sentiment ใน
ปี 59 โดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายพรีเซลที่ 7 พันล้านบาท โตต่อเนื่ องจากปี 58 โดยมีแผนเปิ ด 8-10 โครงการ
ใหม่ มูลค่าโครงการรวม 1 หมื่นล้าน และ ในไตรมาสที่ 1/59 3 โครงการมูลค่า 3 พันล้านบาท ทําให้รายได้และ
กําไรเติบโตได้ต่อ โดยรายได้มีโอกาสแตะ 4 พันล้านบาท สูงขึ้ นเท่าตัวจาก 2 พันล้านบาทในปี 58 ด้วย

Thailand
Index
SET
SET50
SET100
SET-VAL (Btm)
Mkt cap (Btbm)
PER (X)
PBV (X)
Oversea
DJIA
NASDAQ
FTSE
HANG SENG
NIKKEI

Close
1,285.87
815.37
1,821.51
5,105.71
12,256.39
22.51
1.70

+/+2.94
+0.30
+1.45

%chg
+0.23
+0.04
+0.08

17,528.27
5,040.99
6,254.64
21,919.62
18,828.39

-23.90
-7.51
+13.66
-218.51
-44.96

-0.14
-0.15
+0.22
-0.99
-0.24

Key Indicators
THB / Dollar
Yen / Dollar
CRUDE price ($)
Baltic dry index
Gold (Spot)

Close
36.09
120.37
32.77
478.00
1,068.65

+/+0.01
-0.03
-0.43
+3.00
-0.72

%chg
+0.02
-0.02
-1.30
+0.63
-0.07

Net buy/ Net sell (Btm)
28/Dec/15
MTD
+1,622
+14,693
-450
+1,206
-321
-35,248
-851
+19,349

YTD
+74,664
-1,587
-157,065
+83,988

Investor type

นักลงทุนระยะยาว : SYNTEC (3.80), CK (32)
SYNTEC (3.80) สําหรับหุ ้นรับเหมาขนาดเล็ กตอนนี้ Top pick ของเราเป็ นหุ ้นพื้ นฐานดี ปั นผลมัน่ คงคื อ
SYNTEC มี margin สูงและมีการรับรูร้ ายได้ต่อเนื่ อง ทําให้งบไตรมาส 4 จะดีต่อเนื่ องจากงบไตรมาส 2และ3 ที่ดี
อยูแ่ ล้วโดยทั้งปี 58 การรับงานทั้งปี จะสูงใกล้เคียง 1 หมื่นล้านบาทถือว่าเติบโตชัดเจนจากปี ก่อน นอกจากนี้ ยัง
มี แผนประมูลงานเพิ่ มอี กในช่ วงระยะสั้นนี้ ได้แก่ งาน CPN, NOBLE, SUPALAI บวกกับแผนการขยายส่ วนต่ อ
รถไฟฟ้ าของรัฐบาลระยะยาวก็ช่วยให้มีการสร้างคอนโดเพิ่มและประมูลงานก่อสร้างเพิ่ม ทําให้มีรายได้มาเพิ่ม
ระยะสั้นถึงยาวให้ SYNTEC
CK (32) (1)Mega projects เช่นรางคู่และการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสีสม้ จะช่วย earnings ให้เติบโตสูง 15% ในปี
หน้า (2)การควบรวมกิจการของบริษั ทลูก BMCL & BECL (3)นอกจาก projects ของรัฐบาลยังมี โครงการลูก
บริษัทลูก เช่น CKP มีโครงการนํ้ าบาก (Hydroelectric dam) ในประเทศลาว 1หมื่น7พันล้านบาท กําลังเจรจา
น่ าจะเซ็ นสัญญา Q1 ปี หน้า (4)Q3 & Q4 sale & earnings ไม่ค่อยดี โครงการ mega projects ประมูลชนะปี นี้
เริ่มทําปี หน้า ช่วงนี้ เป็ นโอกาสดีในการเริ่มเก็บสะสม CK (5)ราคาปั จจุบนั ให้ upside สูงกว่าคู่แข่งทั้ง ITD และ
STEC

สถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
ต่างชาติ
รายย่อย
Top Active
Value (Btm)
1. ADVANC
1. JAS
1. CPALL
1. KBANK
1. COM7

Volume(M.Share)
1. U
1. JAS
1. IEC
1. U-W1
1. AJD

Top Active Sector
FOOD
ICT
COMM
ENERG
BANK

C

28/Dec/15

25/Dec/15

39.25%
13.72%
7.59%
7.21%
6.57%

4.51%
24.73%
11.11%
10.80%
7.24%

นักวิเคราะห์ : ยศพณ แสงนิล, CFA
Email : yotsaphon@uobkayhian.co.th
Tel: 02 659 8154

รายงานฉบับนีจ้ ดั ทําขึ้นโดยข้อมูลเท่าทีป่ รากฏและเชือ่ ว่าเป็ นทีน่ ่าเชือ่ ถือได้แต่ไม่ถือเป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนัน้ ๆ โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลีย่ นแปลงความเห็นหรื อประมาณการณ์ ต่างๆทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี ้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีม้ ี วตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีน้ ํา
ชักชวนให้นกั ลงทุนทําการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อตราสารทางการเงิ นใดๆ ทีป่ รากฏในรายงาน
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ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน
ปั จจัยภายในประเทศ
+ น.ส.กุ ลยา ตันติ เตมิท ผูอ้ ํานวยการสํานั กนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
เปิ ดเผยว่า สศค.คาดการณ์ผลจากมาตรการหักลดหย่อนค่าซื้ อสินค้าและบริการภายในประเทศเพื่อนํ ามา
ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท จะมีผูท้ ี่ได้ประโยชน์ จาก
มาตรการนี้ ราว 3 ล้านคน ส่งผลให้ในช่วง 7 วัน ที่มาตรการนี้ มีผลใช้จะมีผูใ้ ช้จา่ ยเงินเพิ่มขึ้ นจากเดิมที่ตอ้ งใช้
อยูแ่ ล้ว 2.25 หมื่นล้านบาท
+ นายสมเกียรติ ตรีรตั นพันธ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผย
ว่า การส่งออกในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัว 5% เนื่ องจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจคูค่ า้ ที่ฟื้นตัว แต่ปัจจัยที่
เป็ นห่ วง คื อ หากราคานํ้ ามันลดลงตํา่ กว่า 30 เหรี ยญสหรัฐ/บาร์เรล จะกระทบต่ อการส่ งออกสิ นค้าที่
เกี่ยวเนื่ องกับนํ้ามัน รวมถึงเศรษฐกิจประเทศที่ส่งออกนํ้ามันและเศรษฐกิจโลก
- "พาณิชย์" ยอมรับสภาพส่งออกปี นี้ ร่วงตํา่ กว่าเป้าหมาย หลังส่งออก 11 เดือนติดลบ 5.5% ชี้ ปี หน้านํ้ามันยัง
เป็ นปั จจัยเสี่ยง ฉุดสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงตาม ทําส่งออกตํา่ เป้าหมายที่ 5% ด้านสศค.ประเมินเศรษฐกิจโลกฟื้ น
ส่งออกปี หน้าโตได้ 2.5% ขณะศูนย์วจิ ยั กสิกรฯ ระบุสญ
ั ญาณราคานํ้ามัน อาจกระทบมากกว่าปี นี้
PSUM> สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ ฉบับวันที่ 29 ธ.ค. 2558
- นายสิทธิพร สุ วรรณสุ ต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เปิ ดเผยว่า ตลาดรวมรับสร้างบ้านทัว่ ประเทศในปี
2559 จะมี แนวโน้ มทรงตัว หรื ออาจปรับเพิ่ มเล็ กน้ อย คิ ดเป็ นมูลค่ ารวม 1.3-1.4 หมื่ นล้านบาท หรื อ
ประมาณ 4,600-4,700 หน่ วย โดยในปี 2558 มูลค่าตลาดลดลงเหลือ 1.3 หมื่นล้านบาท คิดเป็ น 4,600
หน่ วยเศษ จากเดิมที่คาดว่าจะมีมลู ค่าตลาดประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท หรือปรับตัวลดลง 20%
ปั จจัยต่างประเทศ
- ดัชนี เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,528.27 จุด ลดลง 23.90 จุด หรือ -0.14% ตลาดนํ้ามันนิ วยอร์ก
ปิ ดทําการวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. เนื่ องในวันคริสต์มาส
ดัชนี ดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิ วยอร์กปิ ดอ่อนแรงลงเมื่อคืนนี้ (28 ธ.ค.) เนื่ องจากหุน้ กลุ่มพลังงานได้รบั แรงกดดัน
จากการร่วงลงของราคานํ้ ามันดิบ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุ นวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานโลก และยังได้สกัด
ปั จจัยบวกจากการพุง่ ขึ้ นของหุน้ Amazon.com และหุน้ วอลท์ ดีสนี ย์
- ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดทําการวันจันทร์ที่ 28 ธ.ค. เนื่ องในวัน Boxing Day
+ สัญญานํ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ร่วงลง 1.29 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิ ดที่ 36.81 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญานํ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิ วยอร์กปิ ดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (28 ธ.ค.) เนื่ องจากนักลงทุนยังคงวิตก
กังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานนํ้ ามันในตลาดโลกที่สูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรายงานว่า อิหร่านเตรียม
ส่งออกนํ้ามันเพิ่มขึ้ นในอีก 6 เดือนข้างหน้า

รายงานฉบับนีจ้ ดั ทําขึ้นโดยข้อมูลเท่าทีป่ รากฏและเชือ่ ว่าเป็ นทีน่ ่าเชือ่ ถือได้แต่ไม่ถือเป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนัน้ ๆ โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลีย่ นแปลงความเห็นหรื อประมาณการณ์ ต่างๆทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี ้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีม้ ี วตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีน้ ํา
ชักชวนให้นกั ลงทุนทําการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อตราสารทางการเงิ นใดๆ ทีป่ รากฏในรายงาน
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Corporate News
SCN : นางพิมพ์วนิ ฏา จรัสปรีดา เลขานุ การบริษัท สแกนอินเตอร์ จํากัด (มหาชน) เผยว่า ขณะนี้ บริษัท
สยามวาสโก จํากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน ได้เข้าซื้ อหุน้ สามัญ 100%
ของบริษั ท วรปภา จํากัด ซึ่งเป็ นผูด้ ําเนิ นการและบริหารสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สําหรับยานยนต์
(NGV) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของปตท.จากผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท วรปภา จํากัด โดยมิได้เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบริษัท จํานวน 72,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 31.50
ล้านบาท คิดเป็ น 100% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท วรปภา จํากัด จากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม โดย
การเข้าซื้ อหุน้ สามัญบริษัท วรปภา จํากัด ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มจํานวนสถานี บริการก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม
บริษัทอีก 1 สถานี รวมเป็ นทั้งหมด 4 สถานี และเพิ่มยอดขายอีก 30,000 กิโลกรัมต่อวันจากประมาณ
125,000 กิโลกรัมต่อวัน รวมเป็ น 155,000 กิโลกรัมต่อวันทันที (นั บรวมบริษัท เก้าก้อง ปิ โตรเลียม
จํากัด ที่บริษัทได้ทาํ การซื้ อกิจการในเดือน ธ.ค. 2558) (ข่าวหุน้ )
GL : นายมิ ทซึ จิ โคโนชิ ตะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร บริษั ท กรุ๊ปลี ส จํากัด
(มหาชน) กล่าวว่าหลังจาก J TRUST กลุ่มการเงินประเทศญี่ปุ่นได้ลงทุนในหุน้ GL ฐานะเป็ นหุน้ ส่วน
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อผนึ กกําลังรุกตลาดเช่าซ้อและกิจการการเงินรูปแบบอื่นในประเทศอินโดนี เซียและ
ตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงยังสามารถสนั บสนุ นให้ GL พัฒนาธุ รกิจเช่าซื้ อและธุ รกิจการเงิน
ด้านอื่นๆในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนที่กาํ ลังมีการเติบโตมากขึ้ น การเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ ทาง GL แจ้ง
ว่าแม้การแปลงสภาพหุน้ กูข้ องกลุ่ม J TRUST อาจทําให้เกิด Dilution จากจํานวนหุน้ ที่ เพิ่มขึ้ น แต่
กําไรต่อหุน้ จะไม่ลดลง เพราะธุรกิจใหม่ในประเทศอินโดนี เซีย จะสามารถสร้างผลกําไรมากยิ่งขึ้ นและทําให้
กําไรต่อหุน้ เพิ่มสูงขึ้ นด้วย (ข่าวหุน้ )
MEGA : นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) เผยว่าในปี
2559 ตั้งเป้าทํารายได้เติบโตขึ้ น 10% เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งการเติบโตจะมาจากออกผลิตภัณฑ์ใหม่
และผลิตภัณฑ์เดิมที่มีโอกาสขายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและบํารุง โดยในปี 2559
บริษัทใช้งบลงทุนในการซื้ อที่ดินและสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่พม่าและใช้งบลงทุนประมาณ 350-400
ล้านบาท คาดใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี และมีการลงทุนสร้างศูนย์สุขภาพใหม่ที่เกี่ยวกับดูแลรักษาสุขภาพ
ใช้งบลงทุน 90 ล้านบาท คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 โดยแหล่งเงินทุนมาจากเงินที่ได้รบั ในการขาย
หุน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) (ข่าวหุน้ )

SCN
ซื้ อ
Consensus 10.60 บาท

GL
ซื้ อ
Consensus 23.00 บาท

MEGA
ซื้ อ
ราคาพื้ นฐาน 20.50 บาท

ABC : นายจิรภัทร วีรชทองคํา รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท แอสเซท ไบร์ท จํากัด (มหาชน) กล่าวว่าจาก
การที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่ดินกว่า 30 ปี ทําให้มองเห็นศักยภาพและโอกาสในการลงทุน
ทั้งในที่ดินและอาคารเพื่อนํ ามาปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกจํานวนมาก รวมทั้งธุรกิจประมูลที่ดิน
ผ่ านระบบ E‐Auction ของบริษั ทยังสร้างโอกาสให้บริษั ทได้เห็ นสิ นทรัพย์ที่ อยู่ในหลายทําเลที่ นํ า
มาร่วมประมูลทุกๆ 3 เดือน ซึ่งบริษัทสามารถเข้าไปซื้ อหรือควบรวมกิจการในโครงการได้ จึงมัน่ ใจว่าปี
2559 จะปิ ดดีลควบรมกิจการไม่น้อยกว่า 10 โครงการ มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อ
เร็ วๆนี้ บริ ษั ท ได้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก 64.53 ล้ านบาท โดยการออกหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น (Private
Placement) เพื่อนํ าเงินไปใช้ในการซื้ อกิจการคอนโดมิเนี ยม โครงการออคิด วิลล์ ในซอยสุขุมวิท 39
คาดว่าหลังปรับปรุงจะสามารถขายโครการได้เป็ นมูลค่า 2,500 ล้านบาท และจะทําให้บริษัท เอบีซี กลับ
มาเทิรน์ อะราวด์ โตแบบก้าวกระโดดและมีกาํ ไรสูง (ข่าวหุน้ )
รายงานฉบับนีจ้ ดั ทําขึ้นโดยข้อมูลเท่าทีป่ รากฏและเชือ่ ว่าเป็ นทีน่ ่าเชือ่ ถือได้แต่ไม่ถือเป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนัน้ ๆ โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลีย่ นแปลงความเห็นหรื อประมาณการณ์ ต่างๆทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี ้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีม้ ี วตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีน้ ํา
ชักชวนให้นกั ลงทุนทําการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อตราสารทางการเงิ นใดๆ ทีป่ รากฏในรายงาน
w w w . u t r a d e . c o . t h
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