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Daily Theme: ลงสลับรีบาวด

4 มกราคม 2559

้อเก็งกําไรในหุนขนาดกลางและเล็กเมือ่ ดัชนี
Technical View ซืทะลุ
ผา น 1,300 จุด

ตลาดหุ น ไทยป ด บวกในวั น ทํ า การซื้ อ ขายสุ ด ท า ยของป โดยยั ง ไดแ รงหนุ น จาก
แรงซื้อนักลงทุนสถาบันในประเทศเปนหลัก ขณะที่กลุมพลังงานยังมีแรงซื้อเขามา
ตามราคาน้ํามันดิบที่ฟนตัว สวนตลาดหุนเอเชียเชานี้สวนใหญเปดลบ หลังเงินทุนยัง
closed
chg
%
1,288.02 +4.24 +0.33 ไหลออกจากตลาดเกิดใหมและนักลงทุนหลีกเลี่ยงสินทรัพยเสี่ยง

Support (points)
Resistance (points)

1,275 / 1,252
1,300 / 1,312

Thai Index
SET

- High/Low
1,294.84 / 1,285.29
SET50
813.55
MAI
522.62
SET Turnover (Bt m/US$ m)
SET Mkt. Cap. (Bt bn/US$ bn)
Market Trailing PER (x)
No. stocks with gain / loss

Net value (Btm)

SET

Local Institutes
Prop. Trade
Foreign
Local Individual

3,244
-457
-860
-1,927

Global Index

30/12

Dow Jones
DAX
NIKKEI
MSCI Asia ex Japan
VIX
Dollar Index
THB/USD
YEN/USD
EURO/USD
NYMEX (USD/bbl)
BDI
Gold (USD/ounce)
Thai Bond 2 Years
Thai Bond 10 Years

US Bond 2 Years
US Bond 10 Years

สรุปภาวะตลาดวันทําการกอนหนา

17,603.87
10,743.01
19,033.71
498.53
17.29
98.27
35.99
120.45
0.92
36.60
Closed
1,067.38
1.49
2.50
1.07
2.30

+1.77 +0.22
+1.46 +0.28
27,975 / 777
12,283 / 341
22.57
510 / 419

SET 50
Futures

-6,387
n.a.
+1,579
+,4808

Chg

-117.11
-117.13
+51.48
-2.33
+1.21
+0.17
-0.11
+0.03
+0.00
-1.27
Closed
-2.14
+0.01
+0.00
-0.02
-0.01

Bond
22,268
n.a.
-364
429

คาดการณตลาดหุนไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ ลงสลับรีบาวด แนวตาน 1295/1300 จุด แนวรับ 1285/1275 จุด โดย
วันนี้คาดกลุมพลังงานจะเปนแรงหนุนตลาด ตามราคาน้ํามันดิบที่ปรับสูงขึ้น หลัง
อิหรานและซาอุฯ มีปญหาขัดแยง อยางไรก็ดี อาจทําใหนักลงทุนหลีกเลี่ยงสินทรัพย
เสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ สวนปจจัยลบจากภายนอกมาจากแนวโนมเศรษฐกิจ
จีนที่มีแนวโนมชะลอตัว โดยจีนรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. ต่ํากวา
ระดับ 50 บงชี้ภาวะหดตัว ดานปจจัยในประเทศ ปลายปไดแรงหนุนจากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจระยะสั้น สงผลคาดการใชจายภาคเอกชนฟนตัว (แตอาจเปนผล
ระยะสั้น) สวนปจจัยลบ เดือน ม.ค. อาจมีแรงขายจากกองทุน LTF/RMF กดดันดัชนี
หุนในเดือนนี้

% chg ทั้งนี้ สัญญาณเทคนิคระยะสั้น ฟนตัวไดเล็กนอย และมีเปาหมายของการรีบาวดรอบ
-0.66
-1.08
+0.27
-0.47
+7.52
+0.17
-0.30
+0.02
+0.41
-3.35
Closed
-0.20
+0.47
+0.20
-1.83
-0.48

นี้ที่บริเวณ 1300 จุด แตคาดยังเปนเพียงการรีบาวดระยะสั้ นในกรอบขาลง และ
สัญญานจะกลับเปนลบหากกลับมาปดต่ํากวา 1275 จุดลงมา

ประเด็นสําคัญวันนี้
1) +/- ซาอุดิ อ าระเบี ย และอิห ร า นเกิด ป ญ หาขัด แยง หลั ง จากซาอุ ดิอ าระเบีย ได
ประหารชีวิตนักโทษคดีกอการราย 47 ราย รวมถึง นิมร อัลนิมร นักการศาสนาชื่อ
ดังชาวชีอะห สรางความไมพอใจตออิหรานและกอใหเกิดเหตุการณโจมตีสถานทูต
ซาอุดิอาระเบียในอิหราน ลาสุด ซาอุดิอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธทางการทูต
กั บ อิ ห ร า น พร อ มกั บ สั่ ง การให นั ก การทู ต ชาวอิ ห ร า นทุ ก คนเดิ น ทางออกจาก
ซาอุดิอาระเบียภายใน 48 ชั่วโมง
2) – สํานักงานสถิติแหงชาติจีนเปดเผยวา PMI ภาคการผลิตขยับขึ้นแตะระดับ 49.7
ในเดือน ธ.ค. จากระดับ 49.6 ในเดือน พ.ย. 58 แตต่ํากวาที่ตลาดคาดเล็กนอยที่
49.8 นอกจากนี้ ยังเปนตัวเลขที่ต่ํากวาระดับ 50 (บงชี้การหดตัว) ตอเนื่องเปน
เดือนที่ 5

กลยุทธ
แนะนํา ทยอยขายทํากําไรบริเวณ 1285/1300 จุด หรือตัดขาดทุนหากต่ํากวา 1275
จุดลงมา
ถนอมศักดิ์ สหรัตนชัย, no. 14501
Thanomsaks@ktzmico.com
02-624-6244
ธิดารัตน ผโลดม, no. 16564
Tidaratp@ktzmico.com
02-624-6270

หุนแนะนํา เก็งกําไรระยะสั้น
+หุนแนะนําสําหรับพอรตเดือน ม.ค. ANAN BCP BDMS BEM CK CPN KCE
SEAFCO TCAP WORK
+ กลุมพลังงาน PTT BCP TOP
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ประเด็นสําคัญ
กองทุน LTF/RMF มีแรงขายหนาแนนในเดือน ม.ค.
จากสถิติป 55-58 พบวาสวนใหญแรงขาย LTF/RMF จะหนาแนนในชวงเดือน ม.ค. โดยพบวา RMF ขายสุทธิ
เฉลี่ย 385 ลานบาท และ RMF ขายสุทธิเฉลี่ย 5,574 ลานบาท
แรงขาย LTF/RMF ในชวงเดือน ม.ค.

Source: ก.ล.ต., KT ZMICO Research

ขาวบริษัทจดทะเบียน และกลุม อุตสาหกรรม (ที่มา: หนังสือพิมพทนั หุน)
AOT

AOT ยิ้มรับยอดผูโดยสารพุง กูรูปรับราคาเปาหมายใหมเปน 407 บาท จากเดิม 345 บาท สะทอนกําไรที่แข็งแกรง
จากการขยายสนามบินดอนเมือง และจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นในชวงเทศกาลปใหมซึ่งเปนชวงไฮซีซันหนุนกําไร
ป 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) โตเดน

SAT

SAT มั่นใจรายไดป 2559 กลับมาเติบโตแข็งแกรง 5-10% หลังออเดอรฟนตัวชัดเจนจากรถกระบะรุนใหมและออ
เดอรจากคูโบตา พรอมวางเปามารจิ้นปรับตัวขึ้นแตะระดับ 9% ดานโบรกสองภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตป
2559 เริ่มกลับมาฟนตัวประเมินยอดผลิตแตะ 2.05 ลานคัน ประเมินกําไรทั้งกลุมเติบโต 12% ยก SAT เปนหุน
Top Pick

RS

กูรูสองเม็ดเงินโฆษณา ป 2559 จอไหลเขาทีวีดิจิตอล พุงกวา 67% หนุนสถานะชองดิจิตอลยอดนิยมแข็งแกรง
คาดดึงดูดผูเลนรายใหมกาวเขาสูตลาดมากขึ้น โบรกประสานเสียงเชียร "RS" เรตติ้งแรงชี้กําไรโดดเดงกวา
1,112% แตะระดับสูงถึง 372 ลานบาท แนะ "ซื้อ" สองเปา 13.00 บาท

CK

ป 2559 ยุคทอง"กลุมรับเหมากอสราง" ภาครัฐเรงเบิกจายงบ 1.79 ลานลานบาท ปูพรมงานโครงสรางพื้นฐาน
เรงดวน 20 โครงการ ดานกลุมรับเหมาชิงเคกประมูลงานใหมมือเปนระวิง หวังตุนงานกินรายไดยาว 4-5 ป ชี้ CK
เต็งหนึ่งซดงานใหญ 4 หมื่นลานบาท หลังมีสถานะที่แข็งแกรง แถมมีบริษัทในเครือครบวงจร รีบสอยเขาพอรต
เคาะราคา 36.50 บาท

PAP

PAP เดินเกมรุกตลาด CLMV หวังอัพสัดสวนรายไดตางประเทศเพิ่มเปน 10% จากเดิมอยูที่ 5% ดาน "ธิติมา
วัฒนศักดากุล" เปดแผนป 2559 เนนเซอรวิส บริการลูกคาใหสะดวก-รวดเร็วยิ่งขึ้นมองดีมานดใชเหล็กฟนตัว ขาน
รับโครงการโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐหนุนยอดขายโตแรง
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TNP

TNP ไตรมาส 4/2558 ฟนตัวแรง หลังเขาชวงทองเที่ยว แถมเดงรับมาตรการกระตุนใชจายจากภาครัฐ สองราคา
หุนปจจุบันหลังปรับฐานแรงผานจุดต่ําสุดแลว มองเปนจุดที่นาสนใจอีกครั้งเหตุต่ํากวาราคา IPO ที่ 1.75 บาท มี
อัพไซดสูง 38% จากพื้นฐานใหมป 2559 ที่ 1.90 ยืนยัน "ซื้อ"

PREB

PREB ป 2559 กําไรโตกาวกระโดด จาก 305 ลานบาทป 2558 รับยอดโอนธุรกิจอสังหาโต 600% แถมไดงาน
กอสรางรอสงมอบเพียบ พรอมลุยเข็น "บิลทแลนด" เขาตลาดหุนเสริมแกรงระยะยาว ดานโบรกเกอรแนะ "ซื้อ"
อนาคตไกล 18.00 บาท จับตาแววกําไรพองแตะ 516 ลานบาท บุกอสังหากอนโตหนุน

ขาวเศรษฐกิจ

ธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.)แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือน พ.ย.58 วา เศรษฐกิจฟนตัวอยางคอยเปน
คอยไป โดยไดรับแรงสนับสนุนจากการใชจายภายในประเทศ ทั้งการใชจายภาครัฐที่ทําไดดีตอเนื่องและการใชจาย
ภาคเอกชนที่สวนหนึ่งไดรับผลบวกจากปจจัยชั่วคราวตามการเรงซื้อรถยนตกอนการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิต
ในปหนา รวมทั้งภาคการทองเที่ยวที่ฟนตัวดี
อยางไรก็ตาม การฟนตัวทางเศรษฐกิจยังคงถูกถวงดวยการสงออกสินคาที่หดตัวตอเนื่องจากผลของการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ประกอบกับราคาน้ํามันในตลาดโลกที่อยูในระดับต่ํามีผลกดดันราคาสินคาสงออก
หลายชนิด การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนจึงยังอยูในระดับต่ําดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟอทั่วไปยังคงติดลบตามราคาพลังงาน อัตราการวางงานอยูในระดับใกลเคียงกับเดือนกอน ขณะที่ดุล
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงจากมูลคาการนําเขาที่อยูในระดับต่ํา สอดคลองกับภาวะอุตสาหกรรมที่ยังไมเขมแข็ง

ขาวเศรษฐกิจ

ผลการสํารวจของสํานักขาวเกียวโด นิวส พบวา เกือบ 90% ของบริษัทญี่ปุนคาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวในป
2559 ในขณะที่หลายบริษัทคาดวาการบริโภคของภาคเอกชนและการใชจายดานทุนจะฟนตัวหลังจากที่ชะลอตัวลง
ในป 2558
ผลการสํารวจซึ่งจัดทําในเดือนธ.ค.พบวา 88% ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามคาดวาเศรษฐกิจญี่ปุนจะขยายตัวใน
ป 2559 ในขณะที่ 63% ระบุวา สาเหตุที่คิดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวเนื่องมาจากการฟนตัวของคาใชจายของ
ภาคเอกชน และ 45% ระบุวา เนื่องมาจากการขยายตัวของคาใชจายดานทุน แตอยางไรก็ดี หลังจากที่เกิด
ความวิตกกังวลวา การชะลอตัวลงของการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะสงผลกระทบตอตลาดการเงินในปที่ผานมา
บริษัทของญี่ปุน 54 แหงหรือกวาครึ่งหนึ่ง ระบุวา อัตราการขยายตัวของบริษัทจะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัว
ลงของเศรษฐกิจจีน
ทั้งนี้ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุนกําลังใชความพยายามเพื่อชวยใหเศรษฐกิจญี่ปุน ซึ่งมีขนาด
ใหญเปนอันดับสามของโลก ขยายตัวอยางยั่งยืนดวยการเรียกรองใหภาคเอกชนเพิ่มการใชจายดานทุนและปรับขึ้น
เงินเดือนใหกับพนักงาน เนื่องจากการปรับเพิ่มเงินเดือนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการขยายตัวของการใชจายของ
ผูบริโภค สํานักขาวเกียวโดรายงาน

www.facebook.com/ktzmico?fref=ts

www.ktzmico.com

4

ขาวเศรษฐกิจ

นายเชาวน เกงชน กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด กลาววา เศรษฐกิจไทยในป 2559 คาดวา
จะขยายตัวดีขึ้นเปนรอยละ 3 จากป 2558 ที่ขยายตัวรอยละ 2.8 โดยมีการลงทุนภาครัฐเปนตัวขับเคลื่อน ซึ่งหาก
ภาครัฐลงทุนตามแผนที่วางไว เอกชนก็จะเริ่มลงทุนตาม ซึ่งคาดหวังวาการลงทุนภาคเอกชนในป 2559 จะกลับมา
เปนบวก หลังจากติดลบตอเนื่องมา 3 ป ซึ่งประเมินวาเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐจะเขาสูระบบเศรษฐกิจตั้งแต
ปลายป 2559 และเต็มที่ในป 2560-2561
สวนภาคการสงออก มีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาดวาขยายตัวรอยละ 2-3 จากที่หดตัวรอยละ 5 ในป 2558 โดยหวัง
การสงออกในอุตสาหกรรมยานยนต และ ชิ้นสวนยานยนตที่เริ่มดีขึ้นตั้งแตป 2558 จะขยายตัวตอในปนี้ ขณะที่
ราคาสินคาเกษตรยังคงต่ําตอเนื่องตามราคาน้ํามันที่คาดวาจะปรับตัวลงอีกประมาณรอยละ 4-5 จากที่ปกอนราคา
น้ํามันรวงลงถึงรอยละ 50 กดดันราคาสินคาโภคภัณฑ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีคูแขงสําคัญคือเวียดนามที่มี
อัต ราการเติบ โตของการส งออกสู งถึ งร อ ยละ 10 เนื่อ งจากเปน การฐานการผลิต ชิ้น สว นอิเ ล็ก ทรอนิก ส และ
สมารทโฟน ซึ่งหากการสงออกของไทยยังเติบโตไมถึงรอยละ 5 อีกไมเกิน 10 ป มูลคาการสงออกของประเทศ
เวียดนามจะแซงหนาประเทศไทย
สวนการบริโภคในปนี้ ยังเปนเรื่องที่ทาทาย เนื่องจากสถานการณภัยแลง จะทําใหรายไดเกษตกรไมดี หดตัว
ตอเนื่อง บวกกับปญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงถึงรอยละ 80 ของจีดีพี กดดันการบริโภคของเกษตรกรและประชาชน
ในตางจังหวัดใหชะลอตัวตอ

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

www.facebook.com/ktzmico?fref=ts

www.ktzmico.com
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