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Daily Theme: ออนตัว ตามราคาน้าํ มันดิบ
สรุปภาวะตลาดวันทําการกอนหนา

Technical View ลดการเก็งกําไรหุนขนาดกลาง

ตลาดหุ น ไทยป ด บวกเล็ ก น อ ย ด ว ยปริ ม าณการซื้ อ ขายที่ เ บาบางต อ เนื่ อ ง จาก
นักลงทุนหยุดพักการลงทุนกอนเขาสูชวงเทศกาลหยุดยาวชวงปใหม ขณะที่แรงขาย
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1,285.87 +2.94 +0.23 ราคาน้ํามันดิบที่กลับมารวงแรงวานนี้
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คาดการณตลาดหุนไทยวันนี้

คาดดั ช นี ฯ อ อ นตั ว แนวรั บ 1280/1270 จุ ด แนวต า น 1290/1300 จุ ด คาด
บรรยากาศโดยรวมยังคงซบเซา เนื่องจากใกลเทศกาลหยุดยาวชวงปใหม โดยวันนี้
กลุมพลังงานอาจกลับมากดดันดัชนี หลังราคาน้ํามันดิบกลับมารวงลงวานนี้ หลัง
รายงานขาววาอิหรานเตรียมสงออกน้ํามันเพิ่มทันทีที่ถูกยกเลิกมาตรการคว่ําบาตร
Bond
สวนปจจัยในประเทศ การสงออกไทยเดือน พ.ย. ออกมา -7.42% หดตัว ตอเนื่อง
12,068 เปนเดือนที่ 11 และต่ํากวาที่ตลาดคาด (ดูรายละเอียดในเลม) ซึ่งยังบงชี้ภาวะการคา
n.a. โลกที่ซบเซา และยังเปนความเสี่ยงตอเศรษฐกิจไทยตอเนื่องในปหนา
718
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% chg ทั้งนี้ สัญญาณเทคนิคระยะสั้น ฟนตัวไดเล็กนอย และมีเปาหมายของการรีบาวด
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รอบนี้ที่บริเวณ 1285/1300 จุด แตคาดยังเปนเพียงการรีบาวดระยะสั้นในกรอบขา
ลง และสัญญาณจะกลับเปนลบหากกลับมาปดต่ํากวา 1275 จุด ลงมา และเรายังคง
มุมมองวาตลาดเกิดใหมยังมีความเสี่ยงเรื่องเงินทุนไหลออกในชวง 1-3 เดือน หลัง
การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

ประเด็นสําคัญวันนี้
1) - กระทรวงพาณิช ย แถลงภาวะการคา ระหวางประเทศในเดือน พ.ย.58 การ
สงออกมีมูลคา 17,167 ลา นเหรียญสหรัฐฯ ติดลบ 7.42% ขณะที่นํ าเขา มีมูลคา
16,868 ลานเหรียญสหรัฐฯ ติดลบ 9.53% สงผลใหดุลการคาในเดือน พ.ย. เกินดุล
299 ลานเหรียญสหรัฐฯ
2) – ราคาน้ํามันดิบกลับมารวงแรง โดย WTI ลดลง 3.4% ปดที่ 36.81 ดอลลาร/
บารเรล หลังอิหรานระบุเตรียมสงออกน้ํามันเพิ่มทันทีหลังการคว่ําบาตรถูกยกเลิก
และอิหรานคาดวาการยกเลิกคว่ําบาตรอาจเกิดขึ้นเร็วภายในสัปดาหแรกของเดือน
ม.ค.
3) จับตาการทําราคาปดสิ้นไตรมาส (window dressing) และวันนี้เปนวันทําการ
สุดทายของสัญญา Index Futures S50Z15

ถนอมศักดิ์ สหรัตนชัย, no. 14501
Thanomsaks@ktzmico.com
02-624-6244
ธิดารัตน ผโลดม, no. 16564
Tidaratp@ktzmico.com
02-624-6270
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts

กลยุทธ
แนะนํา ทยอยขายทํากําไรบริเวณ 1285/1300 จุด หรือตัดขาดทุนหากต่ํากวา 1275
จุดลงมา

หุนแนะนํา เก็งกําไรระยะสั้น
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หุนแนะนําทางเทคนิค

BH

ปด 210.00 บาท +8.00บาท (+3.96%)
ราคาหุนดีดตัวขึ้น หลังลงไปทดสอบแนวรับเสนคาเฉลี่ย
200 วัน ซึ่งถือเปนจุดตัดสินแนวโนมระยะยาว บงชี้วา
ยังรักษาแนวโนมขาขี้นระยะยาวไว แตระยะสั้นยังแกวง
ในกรอบ downtrend โดยมีลุนกลับเปนขาขึ้นระยะสั้น
หากผานแนวตาน 216 บาท ขึ้นไป

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 203.00 / 196.00 บาท
แนวตาน: 216.00 / 223.00 บาท

SIM

ปด 1.46 บาท +0.06 บาท (+4.29%)
ราคาหุนเริ่มฟนกลับเปนขาขึ้น หลังจากที่อยูในแนวโนม
ขาลงตอเนื่องมาเปนป ประกอบกับปริมาณการซื้อขาย
ที่ มี เ ข า มาหนาแน น ขึ้ น ทํ า ให มี โ อกาสของการดี ด ตั ว
ต อเนื่ อ งไปทดสอบแนวตา นหลัก บริเ วณเส น คา เฉลี่ ย
200 วันที่ 1.95 บาท ตอไป

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 1.35 / 1.24 บาท
แนวตาน: 1.56 / 1.80 บาท

KCE

ปด 67.00 บาท +2.00 บาท (+3.08%)
ราคาหุนปรับขึ้นทําจุดสูงสุดใหมเปนประวัติการณ บงชี้
ความแข็งแกรงของแนวโนมขาขึ้นที่ยังตอเนื่อง โดยมี
แนวตานตามกรอบบน ของ uptrend channel ที่ 68.75
และ 71.50 บาท ตามลําดับ

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 65.50/ 65.00 บาท
แนวตาน: 68.75 / 71.50 บาท
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ปฏิทนิ เศรษฐกิจ

ประเด็นสําคัญ
กระทรวงพาณิชย เผยสงออกเดือนพ.ย. -7.42% นําเขา -9.53%
กระทรวงพาณิชย แถลงภาวะการคาระหวางประเทศในเดือน พ.ย.58 การสงออกมีมูลคา 17,167 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ติดลบ 7.42% ขณะที่นําเขามีมูลคา 16,868 ลานเหรียญสหรัฐฯ ติดลบ 9.53% สงผลใหดุลการคาในเดือน
พ.ย.เกินดุล 299 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ขณะที่ในชวง 11 เดือนแรกของปนี้ (ม.ค. - พ.ย. 58) การสงออกลดลง 5.51% มีมูลคา 197,275 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ สวนนําเขาลดลง 11.16% มีมูลคา 187,041 ลานเหรียญสหรัฐฯ สงผลใหในชวง 11 เดือนแรกของปนี้
ดุลการคาเกินดุล 10,233 ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนทั้งป 58 กระทรวงพาณิชยคาดวาการสงออกจะติดลบใกลเคียง
5.5% จากเดิมที่คาดวาจะติดลบราว 3% KTZ คาดสงออกไทยป 58 หดตัว -5.2% และป 59 โต 0.4% คาดนําเขา
ป 58 หกตัว -10.7% และป 59 โต 1.5%
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย ชี้แจงวา การสงออกไทยหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัว โดยกองทุน
การเงินระหวางประเทศ(IMF)คาดการณวามูลคาการสงออกของโลกทั้งป 58 จะหดตัวถึง -11.17% ดังนั้น การ
สงออกของไทยยังหดตัวนอยกวาคาเฉลี่ยของโลก สําหรับมูลคาการสงออกสินคาเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหดตัว
ตามราคาสินคาเกษตรโลก โดยภาพรวมเดือน พ.ย. 58 ลดลง -7.0% (YoY) ตามทิศทางของราคาสินคาเกษตรใน
ตลาดโลกที่ยังคงชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราที่หดตัวถึง -12.7% เชนเดียวกับ ขาว อาหารทะเล
แชแข็ง กระปองและแปรรูป และน้ําตาล ที่หดตัวสูงถึง -7.9% -14.9% และ -32.5% (YoY) ตามลําดับ ถึงแม
ปริมาณสงออกสินคาเหลานี้ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง แตดวยราคาที่อยูในระดับต่ํา ทําใหมูลคาการสงออกหดตัว
ลงมาก ขณะที่ผลไมสด แชแข็ง และแหง ผลไมกระปองและแปรรูป ไกแปรรูป และเครื่องดื่ม ยังคงขยายตัวสูงขึ้น
74.2% 29.2% 9.4% และ 8.4% (YoY) ตามลําดับ
ขณะที่มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมหดตัวลงเชนกัน โดยภาพรวมเดือน พ.ย. 58 ลดลง -6.8% (YoY) ทั้งนี้
สินคาสงออกอันดับหนึ่งของไทย คือ รถยนตและสวนประกอบ ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 5 ที่ 13.7% (YoY)
จากการขยายตัวของการสงออกรถยนตนั่ง ขยายตัวสูงถึง 95.5% (YoY) สวนรถกระบะยังคงหดตัว -23.7% (YoY)
ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงหดตัว เนื่องจากมูลคาสงออกสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันดิบหรืออุตสาหกรรมที่
มีโครงสรางการใชวัตถุดิบซึ่งมาจากการกลั่นปโตรเลียม ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก ลดลง
ตอเนื่องจากปกอนหนามากตามภาวะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ยังไมฟนตัว และมีแนวโนมลดต่ําลงจนถึงสิ้นป
สวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสําคัญอยางทองคํา ยังคงขยายตัวตอเนื่องที่รอยละ 33.4 (YoY) เนื่องจากราคา
ทองคํายังมีแนวโนมสูงขึ้นตอเนื่อง ทําใหมีการสงออกเพื่อทํากําไร
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ขาวบริษัทจดทะเบียน และกลุม อุตสาหกรรม (ที่มา: หนังสือพิมพทนั หุน)
PAF

PAF ฟนคืนชีพ หลังลางขาดทุนสะสมเกลี้ยง 2.44 พันลานบาท จับตาป 2559 กําไรเทิรนอะราวดกางกลยุทธ
เดินหนาธุรกิจรวดเร็วและแรง พรอมแตกไลนธุรกิจใหม ปมกําไรเติบโตยั่งยืน วางการชี้ "กลุมน้ําเมา" สูไมถอย วาง
หมากเขาเทกโอเวอร หวังสวมพลังงานทดแทนเฟส 3 โบรกชี้ PAF ขยับชั้นหุน Growth Stock รีบสอยเขาพอรต
วางพิกัดเปา 5 บาท

UNIQ

UNIQ ตั้งเปาควางานใหมปหนาไมต่ํากวา 1 ใน 5 ของมูลคางานทั้งหมด ที่มีไมต่ํากวา 1 แสนลานบาท "นที พานิช
ชีวะ" มั่นใจ Backlog ในมือ 3 หมื่นลานบาท รับรูรายไดกินยาว 3-4 ปขางหนาไมกังวลแมพลาดประมูลงานใหม
ลั่น! รักษาตําแหนงเปน 1 ใน 4 ผูประกอบการชั้นนําของกลุมรับเหมากอสราง

ANAN

ANAN ฟุงผลงานปดโคงทายป 2558 พุงเทาตัวจาก ไตรมาส 3/2558 ที่มีรายไดราว 2.66 พันลานบาท อานิสงส
บุกยอดโอนคอนโดล็อตใหญ พรอมปกธงป 2559 รายไดแตะ 1.5 หมื่นลานบาท แถมรุกเปดโครงการใหม 2.25
หมื่นลานบาท ปม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 3.8 หมื่นลานบาท

SPG

SPG กําไรแข็งแกรง รับอุตสาหกรรมรถยนตเริ่มฟนตัว ขณะที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง เนนเจาะตลาดสงออก
ตอเนื่อง ดันยอดขายพุงแรง โบรกสองฐานะทางการเงินแจมมีสินทรัพยหมุนเวียนมากถึง 3,711 ลานบาท แถมมี
กําไรสะสม 3,541 ลานบาท คาดผลงานปนี้โตตอเนื่องจากปกอนที่มีรายได 3.5 พันลานบาท มีกําไรสุทธิ 443 ลาน
บาท

GL

GL รุกตลาดตางประเทศเต็มสูบหลังได J TRUST ยักษใหญจากญี่ปุนเขารวมเปนผูถือหุน ยืนยันกําไรตอหุนได
ลดลงแมจํานวนหุนเพิ่มขึ้นหลังการแปลงสภาพหุนกูของกลุม J TRUST พรอมเตรียมตั้งบริษัทรวมทุนที่ประเทศ
อินโดนีเซียเบนเข็มขยายธุรกิจเชิงรุกในตลาดอาเซียนชดเชยธุรกิจในไทยที่ยังซบเซาตอเนื่อง

KOOL

KOOL เรงเครื่องลุยปมกําไรป 2559 ฟนตัว หลังคุมตนทุนอยูหมัด เปดแผนผนึกบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเพิ่มชองทางขายโกยเงิน เล็งตั้งตัวแทนจําหนายมกราคมปหนา หวังดันรายไดทะยาน 40% มั่นใจป
2558 ผลงานมาตามนัด โบรกฉายภาพธุรกิจสดใสเขาชวงไฮซีซันเคาะเปา 2.50 บาท

SUSCO

SUSCO หวังผงาดไตรมาส 4/2558 ฟนตัวจากไตรมาสกอนหนาหลังคาดราคาน้ํามันผานจุดต่ําสุดพรอมลดปริมาณ
สํารองลวงหนาลดผลกระทบจากขาดทุนสตอคน้ํามัน ดานทิศทางธุรกิจปหนาวางเปายอดขายเติบโตสูงกวา 8%
พรอมตั้งงบลงทุน 200 ลานบาท ลุยขยายสาขาใหมอีก 10 แหง และรีโนเวตสาขาเดิม

ขาวเศรษฐกิจ

ฮินดิ อัล-ซาไฮมิ เจาหนาที่ซาอุดิอาระเบียเปดเผยวา คาดวาประเทศจะขาดดุลงบประมาณ 3.67 แสนลานริยาล
(9.8 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ) ในปนี้ เนื่องจากรายจายรัฐบาลสูงเกินความคาดหมาย ในขณะที่ราคาน้ํามันรวงลง
อยางหนัก สําหรับการใชจายของภาครัฐในปนี้คาดวาจะแตะ 9.75 แสนลานริยาล ซึ่งสูงกวาเปาหมายของรัฐบาล
ถึง 13% ในขณะที่รายไดจริงอยูที่ 6.08 แสนลานริยาล

ขาวเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางจีนระบุในวันนี้วา ธนาคารจะใชเครื่องมืออยางยืดหยุนเพื่อควบคุมอัตราการขยายตัวของสภาพคลอง
ในภาคสินเชื่อและการระดมทุนผานทางสังคมใหอยูในระดับที่เหมาะสม ดวยการรักษาเสถียรภาพของเงินหยวน
แถลงการณภายหลังการประชุมสรุปนโยบายการเงินในไตรมาสที่ 4 ของธนาคารระบุวา ธนาคารกลางจีนจะยังคง
ใช น โยบายการเงิ น แบบรั ด กุ ม ที่ ไ ม ตึ ง และหย อ นจนเกิ น ไป โดยธนาคารได ใ ช น โยบายนี้ ม าตั้ ง แต ป 2554
นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางเศรษฐกิจและตลาดการเงิน รวมไปถึง
การไหลของเงินทุนในตางประเทศอยางใกลชิด
"ธนาคารกลางจะเพิ่มประสิทธิภาพของการปลอยเงินกูและโครงสรางสินเชื่อ เพิ่มสัดสวนของการกูยืมโดยตรงและ
ลดตนทุนการกูยืมลง" แถลงการณระบุ
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ขาวเศรษฐกิจ

สํา นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง(สศค.) ประเมิ น ว า จากมาตรการภาษีเ พื่ อ กระตุ น การใช จ า ยช ว งปลายป 2558
(มาตรการชอปชวยชาติ) จะมีสวนสนับสนุนให อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP) ของไทยในปนี้เติบโตได
เพิ่มขึ้นเปน 3% จากกอนหนาที่คาดไวที่ 2.8% โดยนาจะชวยกระตุนการบริโภคในประเทศใหเพิ่มขึ้นอีก 0.4%
พรอมคาดวาจากชวงเวลา 7 วัน (25 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 58) ภายใตกําหนดเวลาของมาตรการดังกลาวจะมียอดการใช
จา ยราว 2.25 หมื่น ล า นบาท และมีป ระชาชนมาใชสิทธิล ดหยอนภาษี 50% ของจํา นวนผูเสียภาษีที่มีสิทธิ 3
ลานคน
น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผูอํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปดเผยวา
สศค. ยั ง คงเป า หมายการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ไทยในป 2558 ไว ที่ 2.8% แต ย อมรั บ ว า ยั ง มี ป จ จั ย เสริ ม จาก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่รัฐบาลออกมากอนหนานี้ รวมถึงมาตรการกระตุนการใชจาย 1.5 หมื่นบาท สามารถ
นํามาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรม ที่จะชวยทําใหการขยายตัวของ GDP เติบโตไดใกล 3%
ขณะที่ ภาคการสงออกยังมีปจจัยเสี่ ยงที่เข ามากระทบอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการชะลอตัวลงของเศรษฐกิ จ
ประเทศคูคา ซึ่งอาจทําใหการขยายตัวของตัวเลขสงออกไทยในปนี้ชะลอตัวลงจากปจจุบันคาดวาจะติดลบ 5.4%
โดยในชวง 11 เดือนแรกของป 2558 ที่ผานมา ภาคการสงออกของไทย ติดลบไปแลว 5.5%

หมายเหตุ:
KT•ZMICO มีผูถือหุนใหญเปน KTB และ ZMICO
มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการใน BCP, CI, CPI, KBS, MAJOR, MK, PACE, PSL, SVH, VNG, ZMICO
มีผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการใน BTC, NFC
เปนที่ปรึกษาทางการเงินใน U, LOXLEY, SUTHA, ZMICO, MAKRO, CPALL, PLE, SAFARI, PACE, TPOLY, TFG
เปนผูรวมจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ SCI, SR, J, TKN
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