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แนวโนมตลาดวันนี้ (20/10/59)
ตลาดหุนไทยวานนี้ “กองดันตลาด”
ตลาดหุนไทยวานนี้กลับมาเดินหนาปรับตัวเพิ่มขึ้นไดอยางมากนําโดยกลุม เงินทุนและหลักทรัพย บันเทิง รับเหมากอสราง (+2.7 2.6% และ
2.4%ตามลําดับ) ขณะที่กลุมที่ถูกขายมากอนหนานี้อยางกลุมธนาคารเริ่มมีแรงซื้อกลับเขามาบางแลวเชนกัน ซึ่งกลุมนักลงทุนสถานบันเปนกลุม
ที่มียอดซื้อสุทธิกวา 3,170 ลานบาท ขณะที่นักลงทุนตางประเทศยังคงมียอดขายสุทธิกวา 2,500 ลานบาท ปดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.74
จุด (+0.6%)มาปดที่ 1,486.28 จุด ดวยปริมาณการซื้อขายที่ 58,923.67 ลานบาท

ปจจัยที่คาดวาจะมีผลกับตลาดหุนวันนี้
(+) EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐฯลดลงไป 5.2 ลานบารเรล ขณะที่ตลาดคาดเพิ่มขึ้น 2.75 ลานบารเรล จึงสงผลบวกตอราคาน้ํามัน
WTI เพิ่มขึ้น2.6% มาอยูที่ 51.6 US/Barrel (สูงสุดในรอบ 15 เดือน)
(+) ตัวเลขการขออนุญาตกอสรางบานสหรัฐ เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 6.3% สูระดับ 1.23 ลานยูนิต (สูงกวาที่นักวิเคราะหคาดไวที่ 1.17 ลานยูนิต)
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยเดือน ก.ย. 59 อยูที่ 84.8 เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. อยูที่ 83.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4
เดือน
(+) ส.อ.ท. คาดยอดขายรถยนตป 59 จะเปนไปตามเปาหมายที่ 1.97-2 ลานคัน หลังเดือน ก.ย. ยอดสงออกรถยนต ทําสถิติสูงสุดในรอบ 12
เดือน
(-) วานนี้นักลงทุนตางชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุนไทยออกมาอีก 2.6 พันลบ. รวมขายสุทธิติดตอกัน 7 วันทําการ คิดเปนมูลคา 1.5 หมื่น
ลบ.
(-) ราคาถานหิน(Newcastle Coal) วานนี้ ยอตัวลง 1.4% จากวันกอนหนามาปดที่ 91.4 US/Ton หากแตยังคงเพิ่มขึ้น +28%MoM
และ+72%YoY
(-) ตัวเลขการเริ่มตนสรางบานสหรัฐ ในเดือน ก.ย. ลดลง 9% สู 1.05 ลานยูนิต (ต่ําสุดในรอบ 19 เดือน) เนื่องจากการกอสรางที่อยูอาศัยแบบ
หลายครอบครัวลดลงแรง -38% แตการกอสรางบานแบบครอบครัวเดี่ยว +8%
ิ นอยสุดในรอบ 6-7 ป
(-) ศูนยขอมูลอสังหาฯ ประเมินป 59 โครงการเปดใหมทําเล กทม.-ปริมณฑล เปดไมถึง 1 แสนยูนต
(-) สัปดาหหนากระทรวงDE จะยกเลิกโครงการเน็ตหมูบานวงเงิน1.3หมื่นลบ.
(+/-) วานนี้จีนรายงานตัวเลข GDP 3Q59 ขยายตัวคงที่ 6.7% ใกลเคียงกับที่นักวิเคราะหคาด ทําใหนาจะบรรลุเปารัฐบาลที่คาด GDP ป 59 ที่
6.5-7%
(+/-) รองนายกสมคิดฯ คาดการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) จะถูกนํามาตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศ (ไทย
แลนดฟวเจอรฟนด) เปนกองแรก ซึ่งจะตั้งภายในปลายป 59

ปจจัยที่ตอ
 งติดตาม

•
•
•
•
•

ประชุม ECB วันที่ 20 ต.ค. 59 (ติดตามเรื่องดอกเบี้ยและวงเงิน QE)
การ Debate รอบสุดทาย ของ Clinton Vs Trump ในเชาวันนี้ กอนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 8 พ.ย. 59
การประชุม OPEC ในชวง 30 พ.ย. ณ.กรุงเวียนนา ออสเตรีย
การประชุม FED รอบตอไปในชวงวันที่ 3 พ.ย. (ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ)
ตัวเลขสําคัญสัปดาหนี้ ยอดขายบานที่สรางเสร็จของสหรัฐ เดือนก.ย. (20 ต.ค.), Beige Book ของ FED, จํานวนผูขอรับสวัสดิการการ
วางงาน

กลยุทธการลงทุน “ Selective หุนรายตัว ”

ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยไดโมเมนตัมบวกจากราคาน้ํามันดิบที่ปรับขึ้นจากแรงเก็งกําไรประเด็นการประชุม OPEC ปลาย
เดือนและสต็อคน้ํามันดิบสหรัฐที่ปรับลดลง เรามองระยะกลางดัชนีจะแกวงตัวออกขาง จากที่ยังมีความกังวลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของ
ธนาคารกลางทั้ง ECB และ FED คงแนะนําหุนเลือกหุนรายตัวที่มีปจจัยเฉพาะเดน

หุนเดนประเด็นรอน

BANPU เก็งกําไร
•
ราคาถานหินทรงตัวในระดับสูง อยูระดับสูงกวา 90$/ตัน
•
ปจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ 1.06 เทา Book Value เทียบกับจุดสูงสุดของการปรับตัวขึ้นของราคาถานหินรอบป 2010 Banpu ซื้อขาย
สูงสุดกันที่ระดับ 3.5 เทา
• หุนบานปู เพาเวอร (BPP) เตรียมเขาจดทะเบียนใน SET ราว 4Q59
PTTEP เก็งกําไร
•
กลุม OPEC เตรียมลดการผลิตราว 2-7 แสนบารเรล ตอวันเพื่อพยุงราคาน้ํามันจากที่ปจจุบันตลาดอยูในภาวะอุปทานลนตลาด
• คาดผลประกอบการผานจุดต่ําสุดของผลประกอบการในชวง 2Q59 โดยในชวง 2H59 จะไดปจจัยบวกจากราคาน้ํามันดิบที่สูงกวา 1H59

•

ตลาดน้ํามันดิบเริ่มปรับตัวเขาสูสมดุลมากขึ้นหลังจากที่ผูผลิตราย ใหญหั่นงบลงทุน และผูผลิตตนทุนสูงลดการผลิต

ทีมวิเคราะห
****************************************************************************************************
รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจาก
การสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบ

และไดพยายามตรวจสอบความถูกตองอยางระมัดระวัง

แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการ

วิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะโดยมิไดเจตนาที่จะนํา

ไปสูการชี้นําแต
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