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UOBKH แนวโน้มตลาดวันนี้ โดย ยศพณ แสงนิล, CFA :เคลือ่ นไหวเเดนบวก
ตลาดไทยวันนี้ มีเเนวโน้มเคลื่อนไหวเชิงบวกด้วยปริมาณการซื้ อขายเบาบาง โดยปั จจัยบวกมาจากตัวเลข
ความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริโภคสหรัฐเเละราคาบ้านที่ออกมาเเข็งเเกร่งเเละเม็ดเงินLTF RMF ช่วงโค้งสุดท้าย ประกอบกับ
ตลาดได้รบั รูข้ ่าว4Gเเละการที่เฟดขึ้ นดอกเบี้ ยไปมากเเล้วจึงทรงตัวได้คอ่ นข้างดี ส่วนราคานํา◌้ มันที่ขยับขึ้ นเมื่อ
วานนี้ ยังคงหนุ นกลุ่มพลังงานได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตามตลาดยังไม่น่าผ่าน1300 ไปได้ในช่วงนี้ เพราะความกังวล
เรื่องเศรษฐกิจจีนที่ยงั คงกดดันตลาดอยูบ่ า้ ง
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)
M arket 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
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

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

Close
1,283.78
811.78
1,815.05
5,154.40
12,240.27
22.49
1.70

+/-2.09
-3.59
-6.46

%chg
-0.16
-0.44
-0.35

17,720.98
5,107.94
6,314.57
21,999.62
19,102.29

+192.71
+66.95
+59.93
+80.00
+120.06

+1.10
+1.33
+0.96
+0.36
+0.63

Close
36.08
120.51
32.18
478.00
1,069.60

+/+0.00
+0.05
-0.59
+3.00
+0.49

%chg
+0.00
+0.04
-1.80
+0.63
+0.05

Net buy/ Net sell (Btm)
29/Dec/15
MTD
+1,147
+15,840
-4,374
-3,168
+3,579
-31,669
-352
+18,997

YTD
+75,811
-5,961
-153,486
+83,636

Key Indicato rs
THB / Dollar
Yen / Dollar
CRUDE price ($)
Baltic dry index
Gold (Spot)
Investo r type
สถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
ต่างชาต ิ
รายย่อย
T o p A ctive
Value (Btm)
1. JAS
1. PTT
1. ADVANC
1. CPALL
1. AOT

Vo lume(M .Share)
1. JAS
1. SUPER
1. IEC
1. U
1. U-W1

T o p A ctive Secto r
ICT
ENERG
BANK
COMM
CONMAT

29/Dec/15 28/Dec/15
16.86%
13.72%
13.55%
7.21%
10.42%
6.57%
8.86%
7.59%
6.92%
3.75%

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
+ ครม.ไฟเขี ยมออกกฎหมายใหม่ มี ผล 1 ม.ค. 2559 บังคับเอสเอ็ มอี เข้าสู่ระบบภาษี ต้องขึ้ นทะเบี ยนกับ
สรรพากรใน 2 เดือน จูงใจเว้นภาษี นิติบุคคลปี แรกและลดเหลือ 10% ปี ที่ 2 ตีกรอบภายใน 3 ปี ไม่ยอมขึ้ น
ทะเบียน ให้สถาบันการเงินห้ามปล่อยกู ้ ด้าน"วิษณุ"ชี้ ปฏิรปู ระบบภาษีครั้งใหญ่
+ นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยว่า แนวโน้มดัชนี
ผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในปี 2559 มีโอกาสขยายตัวได้ 2-3% จากปี 2558 ที่คาดการณ์จะติดลบ 0.5% ถึง
บวก 0.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากแรงขับเคลื่อนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ ท่ามกลางการทยอยฟื้ น
ตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าส่งออก
+ นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผูจ้ ดั การ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิ ดเผยว่า
แนวโน้มหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล ของธนาคารได้ทยอยปรับตัวลดลงจากล่าสุดอยู่ที่ 4% ของ
ยอดสินเชื่อคงค้าง หรือคิดเป็ นวงเงินราว 5 หมื่นล้านบาท จากก่อนหน้านี้ ได้ปรับตัวสูงขึ้ นมาอยูท่ ี่ระดับ 4.6%
เนื่ องจากภาวะภัยแล้ง ราคาผลผลิตตกตํา่ กระทบรายได้เกษตรกร
- นายเชาว์ เก่งชน กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย เปิ ดเผยว่า ในปี 2559 ค่าเงินบาทจะผันผวน
มากขึ้ น มีโอกาสจะเห็นเงินทุนไหลออกจากไทยเร็วและรุนแรงได้ หากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้ น
ดอกเบี้ ยไปอยูเ่ หนื อระดับ 1.5%

ปั จจัยต่างประเทศ
+ ดัชนี เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,720.98 จุด พุง่ ขึ้ น 192.71 จุด หรือ +1.10%
ดัชนี ดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิ วยอร์กปิ ดพุ่งขึ้ นเมื่อคืนนี้ (29 ธ.ค.) โดยตลาดได้รบั แรงหนุ นจากราคานํ้ ามันดิบที่
ดีดตัวขึ้ น ซึ่งช่วยหนุ นหุน้ กลุ่มพลังงานฟื้ นตัวขึ้ นด้วย ขณะที่หุน้ กลุ่มค้าปลีกและกลุ่มเทคโนโลยีได้รบั แรงซื้ อ
อย่างคึกคักเช่นกัน นอกจากนี้ ตลาดหุน้ นิ วยอร์กยังได้รบั ปั จจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ
รวมถึงดัชนี ความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริโภคของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้ นในเดือนธ.ค.
+ ดัชนี FTSE 100 ปิ ดเพิ่มขึ้ น 59.93 จุด หรือ 0.96% ที่ 6,314.57 จุด
ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดปรับตัวขึ้ นเมื่อคืนนี้ (29 ธ.ค.) หลังจากที่หยุดยาวช่วงคริสต์มาส โดยได้รบั แรงหนุ นจาก
หุน้ กลุ่มก่อสร้างบ้าน แม้วา่ หุน้ เหมืองที่รว่ งหนักได้สกัดการปรับตัวขาขึ้ นของตลาด
- สัญญานํ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.เพิ่มขึ้ น 1.06 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิ ดที่ 37.87 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญานํ้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิ วยอร์กปิ ดพุ่งขึ้ นเมื่อคืนนี้ (29 ธ.ค.) เพราะได้แรงหนุ นจากการ
คาดการณ์ที่วา่ สต็อกนํ้ ามันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐจะปรับลดลงติดต่อกันเป็ นสัปดาห์ที่ 2 ขณะที่นักลงทุน
จับตาดูรายงานสต็อกนํ้ามันดิบประจําสัปดาห์ซึ่งสํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA)
จะเปิ ดเผยในช่วงคํา่ วันนี้ ตามเวลาไทย
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Corporate News
JAS : 'กสท-แจส' ใกล้บรรลุขอ้ ตกลงเป็ นพันธมิตร แลกเปลี่ยนใช้งานคลื่นความถี่ พร้อมเดินหน้าเปิ ด 4G
สู่คู่แข่ง พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ และรักษาการในตําแหน่ ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยความคืบหน้าในการเจรจาร่วมกันระหว่าง กสท และ บริษัท แจส โม
บาย บรอดแบนด์ จํากัด (ในเครือบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนลหรือ JAS)ว่า ขณะนี้ การเจรจามีความ
คืบหน้าไปแล้วกว่า 50% ในเบื้ องต้น แจสฯมีแผนจะเช่าใช้เสาสัญญาณของ กสท จํานวน 1,000-1,300
ต้น คาดจะสามารถเจรจาได้ขอ้ สรุปเสร็จสิ้ นทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2559 (แนวหน้า)

THAI : นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) หรือ THAI
กล่าวมัน่ ใจว่า ในปี 2559 การบินไทย จะสามารถพลิกกลับมามีกาํ ไรได้ หลังจากปี นี้ ที่ยงั คงขาดทุน โดย
งวด 9 เดือนของปี นี้ บริษัทขาดทุน 1.81 หมื่นล้านบาท(แนวหน้า)

KTB : "วรภัค" ลัน่ ธุรกิจปี 59 แบงก์กรุงไทยไม่เน้นขยายสินเชื่อ กังวลเอ็นพีแอลยังไม่นิ่ง-ตัวแปรความผัน
ผวนเพียบ ขอโตโลนแค่ 3% เร่งโตรายได้ธุรกิจรายใหญ่แทน พร้อมชูยุทธศาสตร์ ดิจิตอลแบงกิ้ ง-หนุ นซัพ
พลายเชนโครงการภาครัฐ ด้านเอสเอ็มอีเจาะรายกลาง-กลุ่มสตาร์ต อัพ ตั้งเป้าโต 25% ฟากรายย่อยพุ่ง
เป้าธุรกิจ Wealth ตั้งฮับทัว่ ประเทศดูแลลูกค้าเศรษฐี สินเชื่อโตไม่เกิน 7% (ฐานเศรษฐกิจ)

IVL : " ปิ ดดีลซื้ อกิจการ "MicroPet" ในอินเดียส่งท้ายปี หนุ นกําลังผลิต PET ในมือเพิ่มอีก 216,000 ตัน
ต่อปี โบรกฯ ชี้ ไตรมาส 4 งบสวย ดันกําไรปี 58 พุง่ 6,833 ล้านบาท โตกระฉูด 360% (ข่าวหุน้ )

JAS
ถือ
Consensus 4.28 บาท

THAI
ขาย
ราคาพื้ นฐาน 8.6 บาท
KTB
ซื้ อ
ราคาพื้ นฐาน 21.25 บาท

IVL
ซื้ อ
ราคาพื้ นฐาน 29.00 บาท

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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