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สรุปภาวะตลาดวันทําการกอนหนา

Technical View ขึน้ ขาย หรือถือเงินสด
Support (points)
Resistance (points)

Thai Index

closed

SET

1,248.98

- High/Low
1,257.92 / 1,244.94
SET50
775.54
MAI
502.41
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

248
-2,403
63
2,092

Global Index

20/1

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

ตลาดหุนไทยวานนี้ปดลงแรง หลังจากวันกอนหนาบวกแรง ทามกลางการซื้อขายที่
ผันผวนสูง นําลงโดยกลุมพลังงาน ตามการรวงลงของราคาน้ํามันดิบ ขณะที่กลุม
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คาดการณตลาดหุนไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ รีบาวด (แตผันผวนสูง) แนวตาน 1255/1265 จุด แนวรับ 1240/1230 จุด
คาดกลุมธนาคาร ไดแรงหนุนจากรายงานกําไร 4Q58 ที่ดีกวาคาด (BBL TMB) และ
กลุมสื่อสาร มีแรงซื้อคืน หลังราคารวงลงมาสะทอนปจจัยลบไปมากแลว แตคาด
การฟนตัวของกลุมพลังงานยังคอนขางจํากัด เนื่องจากทิศทางราคาน้ํามันดิบโลกยัง
มีแนวโนมออนตัวตอเนื่อง สวนปจจัยที่ตองติดตามวันนี้ คือ ผลประชุมอีซีบีและ
ถอยแถลงประธานอีซีบี วาจะสงสัญญาณผอนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหรือไม
(ถามีการสงสัญญาณ จะเปนขาวดีใหกับตลาดหุนโลก อาจหนุนใหเกิดการรีบาวด
รอบใหมได)

% chg ทั้งนี้ สัญญาณเทคนิคระยะสั้น เริ่มแกวงตัวออกขางมากขึ้น โดยเปนการผันผวนใน
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กรอบ 1230-1280 จุด คาดดัชนีอาจพักตัวในกรอบนี้ซักระยะ และทิศทางจะชัดเจน
ขึ้นหากหลุดจากกรอบนี้

ประเด็นสําคัญวันนี้
1) + หุนในกลุมธนาคาร รายงานผลประกอบการดีกวาคาด BBL มีกําไรสุทธิ 7.7
พันลานบาท ใน 4Q58 (-12% YoY, -15% QoQ) ดีกวาที่เราและตลาดคาดราว 424% จากรายไดคาธรรมเนียมและ NIM ที่ดีกวาคาด ขณะที่ TMB มีกําไรสุทธิ 4Q58
ที่ 2.6 พันลานบาท (-12% YoY, -7% QoQ) ดีกวาที่เราและตลาดคาดราว 5-29%
2) – ราคาน้ํามันดิบยังคงรวงลงแรงตอเนื่อง สัญญา WTI เดือน ก.พ. รวง 6.7% ปด
ที่ร ะดับ 26.55 ดอลลาร/ บารเ รล หลังรายงานสถาบัน ปโ ตรเลี ย มอเมริ กัน (API)
ระบุสตอคน้ํามันดิบพุงขึ้นเกินคาดในรอบสัปดาหที่ผานมา ที่ 4.6 ลานบารเรล จาก
คาด 2.3 ลานบารเรล
3) จับตาผลการประชุมอีซีบี ตลาดคาดอีซีบีคงนโยบายการเงินในการประชุมรอบนี้
แตจับตาถอยแถลงประธานอีซีบีวาจะสงสัญญานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่ม
หรือไม
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ยังคงแนะนําเลนเปนรอบ โดยขายบริเวณ 1270-1280 จุด และรอซื้อ Trading Buy
บริเวณ 1230/1220 จุด

หุนแนะนํา เก็งกําไรระยะสั้น
+ กลุมโทรศัพทเคลื่อนที่ AIS INTUCH / กลุมธนาคาร BBL TMB TCAP
+ คาดกําไร 4Q58 ออกมาดี BCP IVL TOP ERW TPCH PTTGC GPSC
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หุนแนะนําทางเทคนิค

INET

ปด 4.38 บาท -0.16 บาท (-3.52%)
การปรากฏ Long Black Candlestick ดวย Volume ที่
หนาแนน ถือเปนสัญญาณเชิงลบ และทําใหการทะยาน
ตั ว ขึ้ น ของราคาเกิ ด ความเสี่ ย งที่ จ ะปรั บ ฐานลงมา
โดยเฉพาะถาราคาหลุดแนวรับ 4.20 บาท

คําแนะนํา: ขาย
แนวรับ: 4.20 / 3.64 บาท
แนวตาน: 4.82 / 5.20 บาท

TMB

ปด 2.42 บาท -0.08 บาท (-3.20%)
แมราคาจะออนตัวลง แต Volume ยังคงหนาแนน และ
Pattern ของราคาที่กําลังลุนถึงการขึ้นมาทดสอบแนว
ตาน 2.54 บาทยังคงอยู ดังนั้นถาราคาผานแนวตานนี้
ได ราคาจะฟนตัวขึ้นอีกครั้ง

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 2.40 / 2.24 บาท
แนวตาน: 2.54 / 2.72 บาท

INTUCH

ปด 53 บาท +0 บาท (+0%)
หลั ง ราคาดิ่ ง ลงอย า งแรง ราคาก็ เ ริ่ ม เคลื่ อ นไหวออก
ด า นข า ง โดยขณะนี้ ไ ด ข ยั บ เข า ใกล แ นวต า น 55.50
บาท และมี แ รงซื้ อ หนุ น ตลอด ดั ง นั้ น หากราคาผ า น
55.50 บาทได จะทําใหราคามีโอกาสขึ้นมาปด Gap ที่
60.50 บาท

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 52 / 49.50 บาท
แนวตาน: 55.50 / 60.50 บาท
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ปฏิทนิ เศรษฐกิจ

ประเด็นสําคัญ
จับตาการประชุมอีซีบี
เราคาดวาอีซีบีจะคงนโยบายการเงินในการประชุมรอบนี้ หลังจากที่มีการผอนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมไป
แลวในการประชุมรอบที่ผานมา โดยสรุปเปนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยฝากไวกับ ECB
สูระดับ -0.3% จากเดิมที่ -0.2% แตในสวนของมาตรการ QE ยังไมมีการขยายวงเงินซื้อพันธบัตร แตไดมีการตอ
อายุมาตรการไปจนถึงเดือน มี.ค. 60 จากเดิมที่มีกําหนดสิ้นสุดในเดือน ก.ย. 59 ซึ่งคอนขางสรางความผิดหวัง
ใหกับตลาด แมวาอีซีบีจะสงสัญญาณวาพรอมใชมาตรการเพิ่มเติมหากจําเปนก็ตาม
คาดวา
ทั้งนี้ จากผลสํารวจของบลูมเบิรกระหวางวันที่ 4-10 ธ.ค. ที่ผานมา นักเศรษฐศาสตรสวนใหญ (60%)
อีซีบีจะไมผอนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในป 59 ขณะที่ 40% คาดวาจะมีนโยบายเพิ่มเติม โดยในจํานวนนี้
สวนใหญ (56%) คาดวาจะมีมาตรการออกมาในชวงเดือน มี.ค. - เม.ย.
Bloomberg Survey

Source: Bloomberg
และสวนใหญ (74%) คาดวามาตรการผอนคลายจะอยูในรูปของการเพิ่มวงเงินซื้อสินทรัพย จากปจจุบันซื้อ 6
หมื่นลานยูโรตอเดือน
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Bloomberg Survey

Source: Bloomberg

บทวิเคราะห
เศรษฐกิจระหวางประเทศ: IMF ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจโลกป 2559 ลงสู 3.4%
Our take:

ประมาณการเศรษฐกิจลาสุดของ IMF (WEO Update) สะทอนใหเห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นตอ
แนวโนมเศรษฐกิจโลก โดยปรับลดคาดการณเศรษฐกิจโลกในป 2559 ลงสูระดับ 3.4% (จากเดิม 3.6%) และป
2560 ลงสูระดับ 3.6% (จากเดิม 3.8%) จากการที่เศรษฐกิจประเทศเกิดใหมและกําลังพัฒนามีแนวโนมชะลอตัวลง
(เชน รัสเซียและบราซิล คาดวาจะอยูในภาวะเศรษฐกิจถดถอยตอเนื่อง, คาดเศรษฐกิจจีนโต 6.3% จากป 2558 โต
6.9%) ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแลวฟนตัวเล็กนอย

ความเสี่ยงสําคัญตอแนวโนมเศรษฐกิจโลกในระยะขางหนา IMF ไดกลาวถึงอยูหลายประการ (ซึ่งสอดรับ
กับประเด็นความเสี่ยงที่มีตอภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก ที่กอนหนานี้เราไดออกรายงานไปเรียกวา
“ความทาทาย 7 ประการ”) ที่สําคัญ ไดแก
(1) การชะลอลงแรงกวาคาดของเศรษฐกิจจีน ซึ่งจะกระทบตอภาวะการคาโลก ระดับราคาสินคาโภคภัณฑ และ
ความเชื่อมั่นของตลาด
(2) การแข็งคาของสกุลดอลลาร (และภาวะตึงตัวมากขึ้นของภาวะการเงินโลก) อาจเพิ่มความออนแอของกลุม
ตลาดเกิดใหม ซึ่งจะกระทบตองบดุลของบริษัท รวมถึงความสามารถในการระดมทุน โดยเฉพาะกลุมที่มีภาระหนี้
เปนสกุลดอลลาร0ในสัดสวนที่สูง
(3) ภาวะหลีกหนีความเสี่ยง ซึ่งจะกระทบตอการออนคาของสกุลเงินและภาวะในตลาดการเงินตึงตัวของกลุม
ประเทศตลาดเกิดใหมที่ออนแอ
(4) ความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรที่รุนแรงขึ้น ซึ่งจะกระทบตอความเชื่อมั่น การคาโลก การเคลื่อนยายเงินทุน และ
ภาวะการทองเที่ยว

ทั้งนี้ เรามองวาในระยะหลายเดือนขางหนา มีความเสี่ยงที่อาจไดเห็นการปรับลดประมาณการของ
เศรษฐกิจโลกของหนวยงานระหวางประเทศตางๆ (รวมถึง IMF) ลงไดอีก จากภาวะความทาทายขางตนที่ไมเอื้อ
ตอการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ขาวบริษัทจดทะเบียน และกลุม อุตสาหกรรม (ที่มา: หนังสือพิมพทนั หุน)
THANI

THANI ลั่นพอใจผลงานป 2558 โชวกําไรสุทธิ 784.66 ลานบาท พรอมลุนกําไรป 2559 ขยายตัวตอเนื่อง วาง
กลยุทธขยายสินเชื่อรถบรรทุกโกยมารจิ้น พรอมตั้งเปายอดปลอยสินเชื่อ 1.6 หมื่นลานบาท ดาน NIM มองปนี้ยัง
สูงกวา 4% รับผลบวกจากตนทุนการเงินที่อยูในระดับต่ํา

GUNKUL

GUNKUL อนาคตสดใส จอขายไฟเต็มพิกัด 143 เมกะวัตต ปมรายไดปนี้โต 25% แตะ 6,000 ลานบาท ประเดิม
ไตรมาสแรก 10 เมกะวัตต เปดฉากลงทุนเพิ่ม หลังกําเงินทุนเต็มมือ โบรกเทใจยกใหเปนหนึ่งในหุนเดนในกลุม
พลังงานหมุนเวียน สองเทคนิคขาขึ้น ลุนพิกัดตานไกล 27 บาท

SIRI

SIRI ประกาศผลงานการดําเนินงานป 2558 วันนี้ (21 ม.ค.59) ลุนรายไดทํานิวไฮในรอบ 4 ป จากป 2555 ที่มี
รายไดประมาณ 3 หมื่นลานบาท ขณะที่ผูบริหารตั้งไว 3.7 หมื่นลานบาท ดานราคาหุนยังต่ําบุกที่ 1.84 บาท กูรูยัง
เชียรซื้อตอเนื่องเพื่อรับปนผล 7.2%

TOG

TOG โดดรับบาทออนแรง หนุน Q1/2559 ผลงานกระหึ่มพรอมตั้งเปาปนี้รายไดโต 8% จากปกอน รับดีมานด
ทะลักอื้อ แถมควักงบ 300 ลานบาท อัพฐานโกยเงินระยะยาว โบรกเกอร ชูปนผลเดนเขาตา 6% แถมเปด AEC
ดันยอดขายอื้อ แนะ "ซื้อ" เปาหมาย 6.70 บาท

SCB

SCB เล็งตั้งกองทุนเวนเจอร แคปปตอลวงเงิน 50 ลานดอลลาร ลงทุนดิจิตอล เทคโนโลยี เจียดงบ 1-1.5% ของ
กําไรสุทธิ ตั้งบริษัทลูก "อาทิตย นันทวิทยา" มองจีดีพีป 2559 ขยายตัวสูง 3-3.5% หวังรัฐบาลเรงผลักดันการ
ลงทุนกอนจัดการเลือกตั้งตามโรดแม็ปในอีกหนึ่งปขางหนา พรอมตั้งเปาสินเชื่อโตตามจีดีพี ดาน BBL โชวกําไรป
2558 ที่ 3.42 หมื่นลานบาท

MCOT

MCOT ราศีจับ! อนาคตสดใสโบรกเกอร ฟนธงแววบุกกําไรพิเศษกอนโต 4 พันลานบาท หลังจอรับเงินชดเชย
ประมูลคลื่นความถี่ 2600 MHz จํานวน 144 MHz พวงเข็นที่ดินยานศูนยวัฒนธรรมแปลงขายยกล็อต 50 ไร หนุน
มูลคาทางบัญชีเพิ่มอื้อซา แนะนํา "ซื้อ" อนาคตไกล 15.50 บาท

INTUCH

INTUCH ป 2559 ตั้งงบรวมลงทุนภายใตโครงการอินเวนท จํานวน 200 ลานบาท จอรวมลงทุนอีก 2 บริษัท กูรู
แนะสอย INTUCH เขาพอรต ชี้เศรษฐกิจฟนตัวหนุนผลงานแกรง รับทรัพยบริษัทยอย โชวกําไรทั้งปทะยาน 7%
เคาะ 82 บาท

LH

LH ลั่นป 2559 ตั้งเปารายได-ยอดขายที่ 2.8 หมื่นลานบาท ชี้ Backlog เต็มมือกวา 2 หมื่นลานบาท คาดทยอย
รับรูรายได 6-7 พันลานบาท "อดิศร ธนนันทนราพูล" เตรียมผุดโครงการใหม 14 โครงการมูลคา 2.35 หมื่นลาน
บาท อัดฉีดงบ 1.4 หมื่นลานบาท ลุยซื้อที่ดินพัฒนาธุรกิจแกรง กางแผนออกหุนกู 1.2 หมื่นลานบาท

ขาวเศรษฐกิจ

กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปดเผยวา ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ปรับตัวลง 0.1% ในเดือน ธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน
โดยถูกกดดันจากราคาน้ํามันที่รวงลง และการแข็งคาของดอลลาร เมื่อเทียบรายป ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.7% ใน
เดือน ธ.ค. หากไมนับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ธ.ค. ซึ่งเปนการ
เพิ่มขึ้นนอยที่สุดนับตั้งแตเดือน ส.ค. 58
นักวิเคราะหคาดการณกอนหนานี้วาดัชนี CPI และดัชนี CPI พื้นฐานจะทรงตัว และเพิ่มขึ้น 0.2% ตามลําดับ ใน
เดือน ธ.ค.
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ขาวเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางรัสเซียไมไดแสดงความวิตกกังวลตอการทรุดตัวของคาเงินรูเบิล โดยยืนยันวาจะไมสงผลกระทบตอ
ระบบการเงินของประเทศ วานนี้ รูเบิลรวงลงแตะ 80.93 เทียบดอลลาร ซึ่งเปนระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ และรู
เบิลยังดิ่งลงแตะ 88.29 เทียบยูโร ซึ่งเปนระดับต่ําที่สุดนับตั้งแตเดือน ธ.ค. 57
ธนาคารกลางระบุวา สิ่งบงชี้ดานเสถียรภาพทางการเงินยังคงอยูในระดับปกติ นอกจากนี้ ธนาคารกลางยืนยันวาจะ
ไมเขาแทรกแซงตลาดเพื่อหนุนคาเงินรูเบิล และจะใชเครื่องมือทุกอยางเพื่อสรางเสถียรภาพในตลาด ธนาคารกลาง
เปดเผยวา ถึงแมรูเบิลออนคาเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น แตการปรับตัวลงของรูเบิลไดดําเนินไปอยางราบรื่น

ขาวเศรษฐกิจ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติลอยตัวราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต(NGV) แบบมีเงื่อนไข โดยให
PTT ประกันราคาไมเกิน 13.50 บาท/กิโลกรัม (กก.) ไปอีก 6 เดือน หลังจากนั้นราคาจะปรับขึ้นลงตามความเปน
จริง โดยใหมีผลตั้งแตวันนี้ (21 ม.ค.59)
นอกจากนี้ กบง.ยังเห็นชอบโรดแมพกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โดยเปดทางใหผูคารายอื่นสามารถนําเขา
นอกเหนือจากปตท. เพื่อใหมีการแขงขันเสรีมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะเริ่มเห็นผูคารายใหมนําเขา LPG โดยเร็วที่สุด ซึ่ง
ลาสุดมีผูสนใจหลายรายเขามาสูธุรกิจดังกลาว ซึ่งรวมถึงบมจ.บมจ.สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส (SGP) ดวย
นายทวารัฐ คาดวาในชวงระหวาง 6 เดือนนี้ราคา NGV มีโอกาสที่จะลดลงจากระดับ 13.50 บาท/กก. ในปจจุบัน
ซึ่งจะมีการประกาศราคาในทุกเดือน เนื่องจากจะมีการรายงานราคาเนื้อกาซ ที่ประกอบสูตรราคา NGV ทุกวันที่
16 ของทุกเดือน โดยราคาเนื้อกาซในเดือน ธ.ค. 58 ซึ่งจะใชเปนราคา NGV สําหรับเดือน .ค. น อยูที่ระดับ 13.92
บาท/กก. และราคาตนทุนในเดือน ม.ค. ลาสุด ซึ่งจะใชเปนราคา NGV สําหรับเดือน ก.พ. อยูที่ 13.65 บาท/กก.
สวนราคา NGV สําหรับรถสาธารณะนั้น ยังคงตรึงอยูที่ระดับ 10 บาท/กก. ซึ่งในสวนนี้ปตท.ก็จะเขามาชวยดูแล
เชนกัน
ในอนาคตภาครัฐจะใชกลไกถาวรเขามาดูแลราคา NGV ทั้งในสวนของรถสาธารณะ และรถเฉพาะกลุม ซึ่งจะบรรจุ
ไวในวัตถุประสงคขอหนึ่งของพ.ร.บ. กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงฉบับใหม ซึ่งหากกลไกถาวรใชไดเมื่อใดก็จะนํามาใช
ตอเนื่องจากปจจุบันที่มอบหมายใหปตท.ดูแลอยู

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