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UOBKH แนวโน้มตลาดวันนี้ โดย ยศพณ แสงนิล, CFA : แกว่งในกรอบ 1235-1265
ตลาดไทยวันนี้ มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบจํากัด ปั จจัยกดดันยังคงเป็ นประเด็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก หลัง IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP โลกและสหรัฐลงเป็ น 3.4% และ 2.6% ตามหลัก นอกจากนี้ ราคานํ้ ามันที่
อ่ อนแอต่ อเนื่ อง มี โอกาสกดดันกลุ่ มพลังงานต่ อในช่วงนี้ อย่างไรก็ ตาม อาจได้เห็ น Technical Rebound บ้าง
ระหว่างวัน เนื่ องจากราคาหุน้ ปรับลงมามากแล้ว โดยรวมจึงน่ าจะเห็นตลาดไทยเคลื่อนไหวในกรอบจํากัด บวกลบ
ไม่เกิน 15 จุดในวันนี้
แนวรับ/แนวต้าน : 1230/1280 สัดส่วนการลงทุน : เงินสด 40% : พอร์ตหุน้ 60%
กลยุทธ์ : เก็บสะสมหุน้ กลุ่มรับเหมา ค้าปลี ก วัสดุ ก่อสร้าง และอาหาร ที่ ราคาไม่แพงและมีพื้นฐานดี มี story
หนุ นเป็ นรายตัว หลีกเลี่ยงกลุ่มพลังงานและสื่อสารไปก่อน

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

นักลงทุนระยะสั้น : BR (8), COM7 (7)
BR (8) เป็ ดน้อยกําลังเติบโตเป็ นเป็ ดใหญ่ ด้วยการเริ่มขยายกําลังการผลิตที่จงั หวัดสระแก้วในปี นี้ และการขยายธุรกิจ
ไปยังประเทศอินโดนี เซียในไม่ชา้ นี้ จะช่วยขยายตลาดส่งออกของ BR อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เราคาดราคาเป็ ดผ่านจุด
ตํา่ สุดไปแล้วในปี 58 และคู่แข่งจะแข่งขันในเชิงราคาน้อยลง นอกจากนี้ ยังมีการเจรจากับโอปองแปงและ Mcdonalds
ผลิตอาหารประเภทเป็ ดใหม่ๆ gross margin สูงใกล้ๆ 30% น่ าลองไปชิมดูนะครับ
COM7 (7) บริษัทคอมเซเว่นประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีโดยมีช่องทางร้านขายปลีกหลายช่องทางในศูนย์การค้า
ต่ างๆเช่ น ร้าน Banana mobile, Banana IT, Samsung shop, iBeat, U store, และ icare โดยบริ ษั ทพึ่ งเข้ าตลาด
หลักทรัพย์มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมของปี ที่แล้ว Com7 เป็ นอีกหนึ่ งหุน้ พื้ นฐานดีที่น่าสนใจโดยในปี 59 บริษัทน่ าจะ
สามารถขยายสาขาได้ตามแผนคือ 20 สาขาใหม่ ทําให้รายได้โตไม่ตาํ ่ กว่า 15% หรือมาอยูท่ ี่ 7 พันล้านบาท ซึ่งก็ถือว่า
ดีกว่าปี 58 ที่ผ่านมาที่รายได้โตเพียงเล็กน้อยและอัตรากําไรสุทธิก็จะดีขึ้นในปี 59 คืออยู่ที่ประมาณ 2% จาก 1.5%
ในปี 58 เพราะจะมีการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นประกอบกับในปี 59 นอกจากจะขยายธุรกิจค้าปลีกแล้ว ยังมีแผนทําธุรกิจ
ใหม่ เช่น การให้บริการลูกค้าองค์กร, การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้ น, และการให้บริการสมัครแพ็คเกจ 4G
ของค่ายมือถือต่างๆ ส่วนในระยะยาวยังมีลุน้ story ดีๆ เช่น การขยายธุรกิจไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามและพม่า ซึ่งได้
มีการเจรจากับพันธมิตรมาสักพักแล้วและน่ าจะเห็นข้อสรุปได้ชดั เจนมากขึ้ นในปี 59 นี้ สําหรับเป้าหมายราคาหุน้ ทาง
UOBKH เราให้ไว้ที่ 7 บาท upside ประมาณ 18% จากราคาปั จจุบนั แนะนําทยอยเก็บสะสมหรือเล่นสั้นได้

นักลงทุนระยะยาว : SYNTEC (3.80), CK (34)
SYNTEC (3.80) สําหรับหุน้ รับเหมาขนาดเล็ กตอนนี้ Top pick ของเราเป็ นหุน้ พื้ นฐานดี ปั นผลมัน่ คงคือ SYNTEC มี
margin สูงและมีการรับรูร้ ายได้ต่อเนื่ อง ทําให้งบไตรมาส 4 จะดีต่อเนื่ องจากงบไตรมาส 2และ3 ที่ดีอยูแ่ ล้วโดยทั้งปี 58
การรับงานทั้งปี จะสูงใกล้เคียง 1 หมื่นล้านบาทถือว่าเติบโตชัดเจนจากปี ก่อน นอกจากนี้ ยังมีแผนประมูลงานเพิ่มอีก
ในช่วงระยะสั้นนี้ ได้แก่งาน CPN, NOBLE, SUPALAI บวกกับแผนการขยายส่วนต่อรถไฟฟ้ าของรัฐบาลระยะยาวก็ช่วยให้มี
การสร้างคอนโดเพิ่มและประมูลงานก่อสร้างเพิ่ม ทําให้มีรายได้มาเพิ่มระยะสั้นถึงยาวให้ SYNTEC
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T o p A ctive Secto r

CK (34) (1)Mega projects เช่นรางคู่และการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสีสม้ จะช่วย earnings ให้เติบโตสูง 15% ในปี 2559
(2)การควบรวมกิจการของบริษัทลูก BMCL & BECL (3)นอกจาก projects ของรัฐบาลยังมีโครงการของบริษัทลูก เช่น
CKP มีโครงการนํ้ าบาก (Hydroelectric dam) ในประเทศลาว 1หมื่น7พันล้านบาท กําลังเจรจาน่ าจะเซ็นสัญญา Q1 ปี
2559 (4)Q3 & Q4 ของปี 2558 sale & earnings ไม่ค่อยดี แต่โครงการ mega projects จะชัดเจนมากขึ้ นปี 2559 ทั้ง
การประมูลและการก่อสร้างจริง ดังนั้ นช่วงนี้ เป็ นโอกาสดีในการเริ่มเก็บสะสม CK (5)ราคาปั จจุบันให้ upside สูงกว่า
คู่แข่งทั้ง ITD และ STEC

ICT
BANK
ENERG
TRANS
CONM AT

20-Jan-16
21.83%
14.06%
13.72%
7.69%
6.10%

19-Jan-16
20.92%
16.17%
14.50%
7.53%
6.71%

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
+ นายแบงก์มนั ่ ใจเศรษฐกิจปี นี้ ฟื้ นตัวจากการลงทุนภาครัฐ มาตรการกระตุน้ ชี้ หากไม่เกิดจะลําบาก เนื่ องจากการ
ฟื้ นตัวเศรษฐกิจโลก-จีน เสี่ยงสูง ด้าน "สแตนชาร์ต" มองเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มเข้าสู่ปลายวัฏจักรขาขึ้ น หลังฟื้ น
ตัวต่อเนื่ อง 78 เดือนส่งสัญญาณโตแผ่ว มัน่ ใจเศรษฐกิจจีนไม่เผชิญฮาร์ดแลนดิ้ ง ขณะผลสํารวจซีอีโอทัว่ โลก
สะท้อนความเชื่อมัน่ ลดลงสู่ระดับตํา่ สุดรอบ 6 ปี
+ นายบัณฑูร ลํา่ ซํา ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เผยว่า เศรษฐกิจปี นี้ น่ าจะดีกว่าปี ที่แล้ว ถ้าปี นี้ ยังแย่
คงจะตายกันหมด เพราะรัฐบาลเปิ ดทุกก๊อกของการ กระตุน้ เป็ นการสร้างระบบเศรษฐกิจให้หมุนเวียน ถือว่ามา
ถูกทาง เศรษฐกิจไทยน่ าจะสอบผ่านขั้นแรกโตที่ 3.5% อีก 2 ปี ข้างหน้าอาจจะขยายตัว ได้ถึง 4%
+ "สมคิด" จี้ ทูตพาณิชย์ดนั ส่งออกโต 5% วาง 3 เดือนผุดเว็บไซต์ ดึงเอสเอ็มอีลุยตลาดนอกผ่านอีคอมเมิรซ์ สัง่
เพิ่ มบุ คลากรกระตุ น้ ยอดขาย พร้อมเร่งเปิ ดร้านชําในต่ างประเทศขณะทูตจพาณิ ชย์จากจีนหันเจาะตลาด
ออนไลน์ระบุสินค้าคุณภาพยังไปได้ดีในจีน
+ กบง.ลอยตัวเอ็นจีวแี บบมีเงื่อนไขให้ ปตท.อุดหนุ นส่วนต่างนาน 6 เดือน เพื่อคงราคาขายปลีกไว้ไม่เกิน 13.50
บาทต่อ กก. เผยส่งสัญญาณให้เอกชนลงทุนปั๊ มเอ็นจีวแี ข่งกับ ปตท. พร้อมศึกษาการแยกกองทุนนํ้ามันฯ เป็ น
บัญชีเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาในระยะยาว
ปั จจัยต่างประเทศ
- ดัชนี เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 15,766.74 จุด ร่วงลง 249.28 จุด หรือ -1.56%
ดัชนี ดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิ วยอร์กปิ ดร่วงลง 1.56% เมื่อคืนนี้ (20 ม.ค.) ท่ามกลางภาวะการซื้ อขายที่เป็ นไป
อย่างผันผวนและตื่นตระหนก เช่นเดียวกับตลาดหุน้ ทัว่ โลกที่ดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็ นผลมาจากราคา
นํ้ามันที่รว่ งลงอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทัว่ โลก
- ดัชนี FTSE 100 ปิ ดร่วงลง 203.22 จุด หรือ -3.46% สู่ระดับ 5,673.58 จุด
ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (20 ม.ค.) โดยดัชนี FTSE 100 ดิ่งลงแตะระดับตํา่ สุดนับตั้งแต่ปี 2555
หลังจากหุน้ กลุ่มเหมืองแร่รว่ งแตะระดับตํา่ สุดนับตั้งแต่ปี 2546
- ดัชนี นิกเกอิปิดร่วงลง 632.18 จุด หรือ -3.71% สู่ระดับ 16,416.19 จุด ซึ่งเป็ นการร่วงลงหนั กสุดในปี นี้
โดยนิ กเกอิดิ่งลงไปกว่า 3% ปิ ดที่ระดับตํา่ สุดในรอบ 15 เดือน เนื่ องจากราคานํ้ามันยังไม่มีแนวโน้มฟื้ นตัวขึ้ น
และตลาดหุน้ จีนอ่อนแรงลงในวันนี้
+ สัญญานํ้ามันดิบ ส่งมอบเดือนก.พ.ร่วงลง 1.91 ดอลลาร์ หรือ 6.7% ปิ ดที่ 26.55 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญานํ้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส ตลาดนิ วยอร์กปิ ดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (20 ม.ค.) เนื่ องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ภาวะนํ้ ามันล้นตลาด หลังจากสถาบันปิ โตรเลียมอเมริกนั (API) รายงานว่า สต็อกนํ้ามันดิบพุ่งขึ้ นเกินคาดใน
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนระมัดระวังการซื้ อขายก่อนที่สาํ นั กงานสารสนเทศ
ด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิ ดเผยรายงานสต็อกนํ้ามันดิบอย่างเป็ นทางการในวันนี้

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
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Corporate News
BAY : บริษัทรายงานผลประกอบการปี 2558 เติบโต 32% yoy ซึ่งได้รบั ปั จจัยสนับสนุนหลัก
จากการควบรวมธุ ร กิ จ กับ Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) และ Net interest income เติ บ โต
18% yoy สําหรับทางด้าน Asset Quality ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อยู่ที่ 2.24% เนื่ องจาก
ราคาหุ ้น ได้ป รั บ ตั ว ลงมา 18% ในช่ ว ง 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมา เรามองว่ า ราคาได้ส ะท้อ น
ปั จจัยพื้ นฐานที่แท้จริงแล้ว จึงปรับคําแนะนําจาก ขาย เป็ น ถือ ด้วยราคาพื้ นฐานที่ 32.5
บาท อิงจาก P/B 1.2 เท่า (รายละเอียดอยูใ่ นบทวิเคราะห์วนั นี้ )
BBL : บริษัทรายงานผลประกอบการปี 2558 ลดลง 6% yoy สาเหตุหลักมาจากการตั้งสํารอง
ที่เพิ่มขึ้ น อย่างไรก็ตาม Loan Growth ในไตรมาสที่ 4/58 ส่งสัญญาณการฟื้ นตัว 3.3% qoq
ทําให้โดยรวมแล้ว Loan growth ของทั้งปี ออกมาเติบโต 5% yoy สับหรับ NPL ของปี 2558
ปรับตัวเพิ่มขึ้ น 25% yoy หรือ 2.8% ของยอดเงินกูท้ ้ังหมด ซึ่งยังเป็ นประเด็นที่ยงั ต้องเฝ้ า
ระวั ง ต่ อ ไป เราคงคํา แนะนํา ถื อ ด้ว ยราคาพื้ นฐานที่ 165 บาท อิ ง จาก P/B 0.8 เท่ า
(รายละเอียดอยูใ่ นบทวิเคราะห์วนั นี้ )
IRPC : บริษัทรายงานกําไรสุทธิไตรมาสที่ 4/58 ออกมา 648 ล้านบาท ลดลง 27% qoq แต่
หากเทียบ yoy แล้ว ผลประกอบการสามารถพลิกกลับมาเป็ นกําไรได้จากเดิมขาดทุนสูงถึง
ราว 5700 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4/57 เรายังคงชอบ IRPC เนื่องจากจะดัรบั ประโยชน์จาก
Phoenix Project และ Everest Program คงคํา แนะนํ า ซื้ อ ด้ว ยราคาพื้ นฐานที่ 5.7 บาท
(รายละเอียดอยูใ่ นบทวิเคราะห์วนั นี้ )
MCOT : เราคาดผลประกอบการของ MCOT ในปี 2558 ขาดทุนราว 77% yoy จาก TV rating
ที่ลดลง และ การตั้งสํารองค่าใช้จา่ ย เรามองว่าผลประกอบการในปี 2559 จะเริ่มปรับตัวดี
ขึ้ นจาก 1) งบการใช้จ่ายภาครัฐด้านการโฆษณาที่เพิ่มขึ้ น และ 2) การปรับปรุงและพัฒนา
รายการทีวี นอกจากนี้ เราคาดว่า MCOT จะได้รบั เงินชดเชยคลื่น 2,600 Mhz ราว 6 หมื่นล้าน
บาท หรือ 5.8 บาทต่อหุน้ คงคําแนะนํา ถือ ด้วยราคาพื้ นฐานที่ 11 บาท(รายละเอียดอยูใ่ น
บทวิเคราะห์วนั นี้ )

BAY
ถือ
ราคาพื้ นฐาน 32.50 บาท

BBL
ถือ
ราคาพื้ นฐาน 165.00 บาท

IRPC
ซื้ อ
ราคาพื้ นฐาน 5.70 บาท

MCOT
ถือ
ราคาพื้ นฐาน 11.00 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
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