25 สิงหาคม 2559 #153
Index 1,547.55จุด +7.49(+0.49%)
้ ขาย
มูลค่าการซือ
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Stock Market Indices
DJIA
18481.5
NASDAQ
5217.7
FTSE
6835.8
NIKKEI
16597.3
HANG SENG
22820.8
SSE COMPOSITE
3085.9
KOSPI
2043.8

-65.8 / -0.4 %
-42.4 / -0.8 %
-32.7 / -0.5 %
99.9 / 0.6 %
-178.2 / -0.8 %
-3.8 / -0.1 %
-6.2 / -0.3 %

Trading Value by Investor

Net Position

Institution
Propietary
Foreign
Customer

(Million Baht)

+1,583
+75
+1,491
-3,149

Today KTBSTs Technical
BEM
GL
XO
KBANK
SCB
SCC
หมายเหตุ * หมายถึงเป็ นหุ ้นทีต
่ ด
ิ most active อันดับ20แรก

หุน
้ ติด Cash Balance ส ัปดาห์หน้า (คาดการณ์)
CRANE, CWT, WICE, TPOLY
SET
KOOL
MAI
WARRANT
หุน
้ ทีเ่ ข้าเกณฑ์
แบบมีเงือ
่ นไข
หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1ส ัปดาห์

ปฏิทน
ิ เศรษฐกิจว ันนี้
US
Initial Jobless Claims
TH
Customs Exports
การเคลือ
่ นไหวของด ัชนีรายกลุม
่
Sector

CONS
CONMAT
BANK
ICT
COMM
PROP
SET
TRANS
ENERG
MEDIA
FOOD

Value(Mbt)

3300.82
4062.65
9718.72
7035.38
4184.32
3753.46
60222.05
5357.62
5278.05
2299.33
4750.28

Last

%Change

140.40
13,683.40
520.94
164.62
35,820.60
290.01
1,547.55
296.97
19,147.79
63.77
13,848.18

1.50%
1.39%
0.84%
0.72%
0.65%
0.55%
0.49%
0.42%
0.38%
0.22%
-0.29%

มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐานด ้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123
และทีมวิเคราะห์

Company Update & News Comment
(0) BEM: บอร์ดรฟม.ลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง เหลือ 14-29 บาท/เทีย่ ว จาก
14-42 บาท มีผล 1 ก.ย.
(0) CFRESH: แนวโน้มการดาเนินงานดี เจรจาลูกค้าเลีย่ งความผันผวนเงินปอนด์
(-) กลุ่มยานยนต์: สถิตอิ ุตสาหกรรมยานยนต์เดือน ก.ค.2016 กลับมาหดตัว

Market Trend
ทิ ศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดต่างประเทศยังให้น้าหนักกับการกล่าวสุนทรพจน์ของ
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันพรุ่งนี้ (26) ส่งผลให้มกี ารชะลอการลงทุนลง
ก่อนหน้าทีจ่ ะถึงวันนัน้ แต่ถงึ กระนัน้ ในการซื้อขาย Fed Fund Rate กลับไม่ได้คาดหวัง
ว่า Fed จะปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในการประชุม 20-21 ก.ย.นี้ (Fed Fund Rate Probability ของ
กำรประชุมครัง้ ถัดไป 20-21 ก.ย. ยังคงอยู่ที ่ 28%) ........ ด้านราคาน้ามันดิบ อิหร่านจะ
ออกมายืนยันว่าจะเข้าประชุมกับกลุ่มผูผ้ ลิตน้ามันทีอ่ ลั จีเรียในเดือนหน้า แต่ตวั เลขผลิต
และ stock น้ามันดิบของสหรัฐฯเอง ทีค่ ่อนข้างสูง ล่าสุด EIA รายงาน stock น้ามันดิบ
สหรัฐฯเพิม่ 2.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ทผ่ี ่านมา กดดันราคาน้ามันในวันนี้ ..... การซื้อ
ขายนักลงทุนต่างประเทศในตลาดเอเซีย เป็น net sell วันทีส่ องติดต่อกัน (ยกเว้นตลาด
หุน้ ไทยทีน่ กั ลงทุนต่างประเทศ net buy 1.49 พันล้านบาท ในวันทีผ่ ่านมา เป็นสัญญาณ
ว่านักลงทุนมีการปรับพอร์ตเพือ่ ลดความเสีย่ ง (ตลำดญีป่ นุ่ -จีน จะได้รบั ผลกระทบ หำก
สหรัฐฯมีกำรปรับขึน้ ดอกเบี้ย) .......... ด้านตลาดหุน้ ไทย วันนี้ ตัวแปรสาคัญของตลาด
นอกจากแรงผลักดันด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลทีม่ อี อกมาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นแรงซื้อของ
นักลงทุนต่างประเทศทีต่ ่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลบวกต่อจิตวิทยาการลงทุน และทาให้ดชั นีฯ
ไม่ลงแรงในนี้ ....... มุมมองทางเทคนิคเอง การพักฐานทีน่ ่าจะจบเพราะดัชนีฯไม่ปิดต่า
กว่า 1530 จุด จะเป็นผลบวกต่อตลาดหุน้ อีกทางหนึ่งด้วย ........ เราคาดการณ์ทศิ ทาง
ตลาดหุน้ ไทยว่า ด้วยแรงซือ้ ของนักลงทุนต่างประเทศทีย่ งั หนาแน่น และนักลงทุนลดความ
กังวลต่อทิศทางตลาด จะทาให้ดชั นีฯวันนี้ มีโอกาสเดินหน้าต่อจากวันก่อนได้ .........
ั ยทีจ่ ะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน จะเป็ นทิศทางตลาดหุน้ ต่างประเทศ ราคาน้ ามันดิบ
ปจจั
ในตลาด และการประกาศรายชือ่ ผูข้ ายไฟฟ้าชีวมวล ทีเ่ ราคาดว่าจะสามารถประกาศ
รายชือ่ ได้วนั นี้
กลยุทธ์การลงทุน เรากลับมามองตลาดเป็นบวกอีกครัง้ ในลักษณะค่อยๆไต่ระดับขึน้
โดยเปลีย่ นจากทีแ่ นะนาให้ชะลอการลงทุน เป็น ถือหุน้ ต่อ หรือเข้าซื้อหุน้ ทีน่ กั ลงทุน
ต่างประเทศให้ความสนใจ หรือหุน้ ทีม่ กี ารปจั จัยบวกจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย
รวมหุน้ ทีบ่ วกจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ ........... หุน้ ทีเ่ ราคาดว่าจะได้รบั
ความสนใจจากนักลงทุน สาหรับการเก็งกาไรช่วงสัน้ ประกอบด้วย KBANK , AOT , BJC
, PLANB , AMATA , SWC

Stock in Focus
APURE –: (รำคำปิด 1.90 บำท; ไม่มรี ำคำทีเ่ หมำะสม) APURE เป็น Holding มีบริษทั
ย่อยตัวหลักคือ บ.ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชันแนล
่
อุตสาหกรรมอาหาร (RKI) ประกอบธุรกิจ
ผลิตข้าวโพดหวาน
และยังมีการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยอื่นทีผ่ ลิตผักและผลไม้กระป๋อง
รายได้หลักของ APURE มาจากธุรกิจข้าวโพดหวาน มีสดั ส่วน 64% ในปี 2558 ........ ผล
การดาเนินงาน 2Q/59 มีกาไร 47.9 ล้านบาท +85% YoY และ +32% QoQ และกาไร 6
เดือนแรก ก็เกือบเท่ากาไรทัง้ ปี 2558 เลยทีเดียว …. แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส
3/2559 บริษทั ฯ มันใจผลประกอบการจะเติ
่
บโตต่อเนื่อง เนื่องจากบริษทั จะทยอยส่งมอบ
ออเดอร์ให้กบั ฐานลูกค้า ญีป่ นุ่ ตะวันออกกลาง ยุโรป และออสเตรเลีย พร้อมกันนี้ บริษทั
อยู่ระหว่างเจรจาเพือ่ รับออเดอร์ใหม่ๆ จากฐานลูกค้าหลักในประเทศญีป่ นุ่
แต่ธุรกิจ
พลังงานทดแทน ยังไม่ได้ขอ้ สรุป …….. บริษทั ฯประกาศจ่ายเงินปนั ผลงวดครึง่ ปี อัตรา
@0.03 บาท/หุน้ จะขึน้ เครือ่ งหมาย “XD” 25 ส.ค.59

*ในบทวิ เคราะห์ ฉบับนี ้ หมายถึง ตัวเลขอ้างอิ งจาก IAA Consensus หรื อบทวิ เคราะห์ ของโบรกเกอร์ ที่ปรากฏใน NEWSCenter หรื อ Bloomberg)
Disclaimer บทวิเคราะห์ฉบับนี้จด
ั ทาขึน
้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ นาเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจ
่ ถือได ้ และมิได ้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน
้ าให ้ืือ
้ หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนัน
ของนั กลงทุนทัว่ ไป โดยจัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของข ้อมูลทีไ่ ด ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอันเชือ
้ บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้บทวิเคราะห์ฉบับนีท
้ งั ้ ทางทางตรงและทางอ ้อม และขอให ้นั กลงทุนใช ้ดุลพินจ
ิ พิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
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้ ขาย
ตลาดหุน
้ ไทยวานนี้ (24 ส.ค.) – SET Index ปิ ดตัวทีร่ ะดับ 1,547.55 จุด เพิม
่ ขึน
้ 7.49 จุด หรือ +0.49% มูล ค่าการืือ
้ จากนักลงทุนต่างชาติทม
้ สุทธิท ี่ 1,491.18 ล ้าน
60,222.05 ล ้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึน
้ สวนทางตลาดหุ ้นภูมภ
ิ าค โดยได ้แรงืือ
ี่ แ
ี รงืือ
บาท
ตลาดหุน
้ ต่างประเทศ – ดัชนีเฉลีย
่ อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิ ดที่ 18,481.48 จุด ลดลง 65.82 จุด หรือ -0.35% จากการปรับขึน
้ ราคา
ยา ส่งผลให ้เกิดแรงเทขายหุ ้นกลุ่ม Health care และราคาน้ ามันดิบยังอ่อนตัวลงอีกด ้วย แต่ด ้าน Stoxx Europe 600 ปรับขึน
้ +0.4%
ปิ ดที่ 344.93 จุด
ราคานา้ ม ันดิบ WTI – สัญญาน้ามันดิบ WTI ร่วงลง 1.33 ดอลลาร์ หรือ -2.8% ปิ ดที่ 46.77 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA เผยสต็อก
น้ามันดิบสหรัฐเพิม
่ ขึน
้ สัปดาห์ทแ
ี่ ล ้ว สวนทางคาดการณ์นักวิเคราะห์
เศรษฐกิจสหร ัฐฯ – สมาคมนายหน ้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิ ดเผยว่า ยอดขายบ ้านมือสองลดลง -3.2% ในเดือน
ก.ค. เมือ
่ เทียบรายเดือน สูร่ ะดับ 5.39 ล ้านยูนต
ิ หลังปรับตัวขึน
้ มา 4 เดือนติดต่อกัน
่ ว่าจะเป็ น
เศรษฐกิจสหร ัฐฯ – ผลการสารวจของ CNBC Fed Survey บ่งชีว้ า่ นักเศรษฐศาสตร์, นักวิเคราะห์ และผู ้จัดการกองทุน เชือ
ประโยชน์ดท
ี ส
ี่ ด
ุ สาหรับเศรษฐกิจสหรัฐ ถ ้าหากนางฮิลลารี คลินตัน ชนะการเลือกตัง้
่ ลาด 9 หมืน
เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิ ดเผยว่า ธนาคารได ้อัดฉีดเม็ดเงินเข ้าสูต
่ ล ้านหยวนในวันนี้ ทาสถิตอ
ิ ัดฉีดเงิน
เข ้าสูร่ ะบบการเงินติดต่อกันเป็ นวันที่ 14
่ ลดลง 9.6 หมืน
กลุม
่ แบงก์ – ศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย รายงานว่า เดือน ก.ค.ทีผ
่ า่ นมา ระบบธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง มียอดสินเชือ
่ ล ้านบาท
่ ทุกกลุม
เมือ
่ เทียบกับเดือนก่อนหน ้า จากการหดตัวของสินเชือ
่ ทัง้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก

News Release

BEMคุยเดิ นรถน้ำเงิ นก.ย.รฟ
ม.ลดค่ำโดยสำรสีมว่ ง
ผู้โดยสำรหลุดเป้ ำรำยได้หด
8 แสนบำท/เดือน

-

BEM มันใจก.ย.นี
่
้ รฟม.เรียกเจรจารับงานเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย “เอ็มดี” ยอมรับผูโ้ ดยสาร
สายสีมว่ งต่าเป้า ฉุดรายได้ลดจากคาด 8 แสนบาทต่อเดือน แต่ไม่กระทบภาพรวม การันตีปีน้ีมกี าไร ด้าน
บอร์ดรฟม.ไฟเขียวปรับลดค่าโดยสารสายสีมว่ งลงเฉลีย่ 30% เหลือ 14-29 บาท คาดเพิม่ ผูโ้ ดยสารอีก 30%
จาก 20,000 คนในปจั จุบนั (ข่าวหุน้ )

ทุ่ม

+

“TPCH” ทุ่มงบ 306 ล้านบาท ซือ้ หุน้ "สยาม พาวเวอร์" 45% รุกพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ 8 MW อัพเป้าแผน 5
ปี ดนั กาลังผลิตไฟฟ้ารวมเพิม่ เป็ น 250 MW ลัน่ Q3 รายได้-กาไรนิวไฮ จ่อเพิม่ เป้ารายได้ปีน้ีโตทะลุ 200%
เล็งเซ็น MOU โรงไฟฟ้าพลังงานน้ าในลาว ก.ย.นี้(ข่าวหุน้ )

AJDอำนิ สงส์ต้เู ติ มเงิ นรุ่ง มี
ลุ้นกำไรปี 59โต6,000%

+

“AJD” เนื้อหอม! โบรกฯ เชียร์ “ซือ้ ” ราคาเป้าหมาย 2.85 บาท ส่องพืน้ ฐานแกร่ง จับตาปี 59 กาไรสุทธิพุ่ง
400 ล้านบาท โตขึน้ ทะลุ 6,000% จากปี ก่อนทาได้ 6 ล้านบาท รับแรงหนุนธุรกิจตูเ้ ติมเงินออนไลน์โตก้าว
กระโดด(ข่าวหุน้ )

SCBปันผล1.50บ.รวม2.08
หมืน่ ล้ำนโบรกฯยังแนะซื้อ

+

ไทยพาณิชย์ หรือ SCB ประกาศจ่ายเงินปนั ผล 1.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 2.08 หมืน่ ล้านบาท ขึน้ XD
วันที่ 2 ก.ย.นี้ ด้านโบรกฯ ยังคงแนะ “ซือ้ ” ราคา 183 บาท ด้านแบงก์กรุงศรี (BAY) ปนั ผล 0.40 บาทต่อหุน้
(ข่าวหุน้ )

+

MFEC หุน้ P/E ต่ากลุ่ม 9 เท่า ชีถ้ งึ เวลา "เทิรน์ อะราวน์" ด้าน "ศิรวิ ฒ
ั น์ วงศ์จารุกร" เร่งปรับโมเดลธุรกิจ ลุย
ร่วมทุนเพื่อพัฒนาระบบไอทีคาดปิ ดดีล 1-2 รายภายในปี น้ี โบรกชีง้ บครึง่ ปี หลังโตร้อนแรง รับอานิสงส์
ภาครัฐขับเคลื่อนโครงการไอที แถมโครงข่าย 4G หนุนค่ายสือ่ สารใหญ่เร่งเครือ่ งวางระบบมันใจปี
่
2559
กาไรเด้งแรง แย้มปี หน้ากาไรทุบสถิตใิ หม่ เคาะ 8 บาท(ทันหุน้ )

'SGP'สยำยปี กแอลพีจีเมียน
มำ ซุ่มเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้ ำ
ในไทย

+

SGP ส่งซิกปี 2559 รายได้เข้าเป้า 5% ชีย้ อดขาย LPG พุ่ง หลังตลาดต่างประเทศขายดี "จินตณา กิง่ แก้ว"
เล็งลงทุนโรงบรรจุก๊าซ LPG และธุรกิจไฟฟ้าในเมียนมา หวังรองรับความต้องการพุ่ง แย้มกระแสเงินสดสูง 1
พันล้านบาท ซุ่มเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าในไทย แถมสนใจลงทุนโซลาร์ภาครัฐลุยขยายสถานีบริการ LPG เต็ม
สูบ โบรกชีป้ ี น้ีกาไรแรง 59% เป้า 17.70 บาท(ทันหุน้ )

เปิ ดโผหุ้นเด่นรำคำตำ่ บุก๊
ชู'MK-MILL-TNPC'แจ่ม

+

เปิ ดโผหุน้ เด่น 18 หลักทรัพย์ราคาต่าบุก๊ แวลู ส่องผลประกอบการไตรมาส 2/2559 เติบโตดีเกินคาด แถมมี
แววโตต่อเนื่องในช่วงทีเ่ หลือของปี น้ี เจาะ 3 กลุ่มดาวรุง่ อสังหาริมทรัพย์-เหล็ก-ยานยนต์ เลือกสะสมเข้า
พอร์ตรับทรัพย์(ทันหุน้ )

+

SENA ฉวยจังหวะภาษีทด่ี นิ ! ขยับงบลงทุนเป็ น 1 พันล้านบาท ลุยช็อปทีแ่ ปลงสวยเพิม่ แถมเดินหน้าผุด
โครงการใหม่ 5 โครงการ มูลค่า 5 พันล้านบาท หนุน Backlog พุ่ง จากเดิมราว 3 พันล้านบาท กินยาวปี
หน้า พร้อมส่งซิกไตรมาส 4/2559 ผลงานโตเด่น หลังโครงการจ่อบุก๊ เพียบ-โซลาร์หนุน โบรกเกอร์แนะสอย
ชีป้ ี 2559 โชว์กาไรทุบสถิตใิ หม่ เคาะราคา 5.00 บาท(ทันหุน้ )

TPCHรุกโรงไฟฟ้ ำขยะ
306ล้ำนซื้อหุ้น45%

'MFEC'ลุยร่วมทุนพันธมิ ตร
ปัม๊ งบทำนิ วไฮ-พี/อีตำ่ กลุ่ม

'SENA'ผุดโครงกำร5พันล.
ซดรำยได้ยำว-อนำคตไกล
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