ทิศทางตลาดหุนวันนี้
KGI คาด SET วันพุธไซดเวย/ปรับลงกรอบจํากัด ตามปจจัยภายนอกที่เปนลบ แตเปนปจจัยที่เชื่อมโยงหุน ไทยนอย (วานนีด้ ัชนีฯ แกวงแคบๆ ตาม
คาด) ตลาดหุน โลกปรับฐานเมือ่ คืนนี้ ตามขาว i) วุฒิสภาสหรัฐฯ เลื่อนการลงมติกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหมออกไปเปนหลังวันชาติสหรัฐฯ 4
ก.ค. สะทอนแรงกระเพือ่ มในการเมืองสหรัฯ ยังคงอยู ii) หุน เทคโนโลยีตวั หลักๆ ทั้งโลก ลดลงคอนขางแรง หลังสหภาพยุโรปยืน่ ฟองกูเกิล 2.4
พันลานยูโร กรณีผูกขาดรานคาออนไลนในเสิรจเอนจิน้ iii) ตลาดหุน ยุโรปรวงแรง 1.4% เมื่อคืนนี้ หลังประธาน ธ.กลางยุโรป (ECB) แถลงในงาน
สัมมนาประจําปทโี่ ปรตุเกสวาเศรษฐกิจและภาวะการเมืองในยุโรปที่ดขี นึ้ เปนลําดับชี้วา ECB อาจสามารถทยอยลดขนาดของมาตรการ QE ในระยะ
ถัดไป ทั้งนี้ KGI ประเมินวาปจจัยลบขางตนมีผลจํากัดตอหุน ไทย เนื่องจากตลาดหุน ไทยมีความเชื่อมโยงนอยมากตอตลาดหุน เทคโนโลยีหลักๆ
ผนวกกับในชวงทีผ่ านมานักลงทุนตางชาติมีสถานะสะสมในหุน ไทยคอนขางนอย ความกังวลเรื่อง QE ยุโรปอาจลดลงเร็วกวาคาด จึงไมนา จะ
กระทบ SET อยางมีนัยสําคัญ ขณะที่แนวโนมตัวเลขเศรษฐกิจไทย พ.ค. ที่กําลังจะประกาศออกมาในสิน้ เดือนคอนขางสดใส ยังชวยค้าํ ยันจิตวิทยา
ตลาดหุน ทางเราจึงคงแนะนําทยอยสะสม หากภาวะตลาดถูกกระทบจากปจจัยตางประเทศขางตน

เก็งกําไร COM7*, AOT*
 COM7* (เปา Consensus 12.7 บาท ... สูงสุด 15 บาท) 1) ประเมินการเขาซื้อหุน ธุรกิจเชาซื้อจากกลุมมิตซุย BAF สัดสวน 30% มีขอดีดังนี้ i) ป
2559 BAF มีกําไรสุทธิ 79 ลานบาท ทําใหมี Recurring income เปนฐานกําไร และจะโตเปน Snowball Effect ii) นําระบบสินเชือ่ ไปตอยอดทํา
ธุรกิจสินเชื่อสินคาไอทีไดในอนาคต (คาดมุงเนนลูกคาองคกรกอน) เปน Upside iii) ซื้อในราคาไมแพง PBV 2.7 เทา, PE 11.3 เทา ขณะที่ ROE
27% 2) เราประเมิน Earnings momentum ของ COM7* จะโตตอเนือ่ งในแบบ QoQ และ YoY ใน 2Q60 (รานที่ขาดทุนใน 1Q60 กลับมา
กําไร), 3Q60 (เริม่ ธุรกิจใหม ทั้งในโลตัส, รานหัวเวย+Oppo+กลอง, ขายลูกคาองคกร และ ลีสซิ่งที่มีกําไรทันที), 4Q60 (High season +
iPhone ใหม) ... กรณี ไม่ มีธุรกิจลีสซิ่ ง คาดกําไรปกติ 1 – 2 ปี นีโ้ ต 25 – 30% ต่ อปี 3) Valuation ไมแพง ดวย PEG 1.3 เทา (CAGR 20% โดย
Consensus ยังไมรวมธุรกิจใหมทั้งหมดที่จะเริม่ ใน 3Q60 เทียบกลุมคาปลีก PEG +2 เทา) และตอนนี้เทรดที่ PE 27.9 เทา +1 Standard
Deviation ของคาเฉลี่ย PE ในอดีต เทียบกับแนวโนมกําไรที่เปนขาขึน้ (+2 Std = 32 เทา) 4) แนะนํา “ซื้อ” แนวรับ 12 บาท แนวตาน 13.5 บาท
และถัดไปที่ 14.8 บาท (Stop loss 11.8 บาท) … สําหรั บ SYNEX ประเมินกรอบแนวรั บ – ต้ าน 13 – 14.8 บาทแนะนํา”เก็งกําไร” ในกรอบ
 AOT* (เปาพืน้ ฐาน 50.8 บาท) 1) จํานวนนักทองเที่ยวเดือน เม.ย. – พ.ค. 60 รวมยังเติบโต 5.8% YoY และมีแนวโนมตอเนื่องในเดือน มิ.ย. ทําให
คาดผลการดําเนินงานของ AOT* ใน 3Q60 (เม.ย.-มิ.ย.) จะยังเติบโตเดน YoY ขณะที่แนวโนมการทองเที่ยวไทย คาดจะโตเดนตอเนื่องจนถึง
ปลายปนี้ 2) นสพ ฐานเศรษฐกิจวานนี้ ลงประเด็นขาว กรมธนารักษและ AOT* เตรียมสรุปผลเจรจาอัตราคาเชาที่ดินราชพัสดุฯ ภายในสัปดาหนี้
โดยคาดไดขอสรุปที่สําคัญ i) พืน้ ที่ Non Arrow คิดที่อัตรา 3% (กรอบต่ําสุดจาก 3-5%) ii) อาจยกเวนคาเชายอนหลัง 5 ป 3) ประเมินรูปแบบราคา
Sideway Up แนวรับ 46.5 บาท แนวตาน 50 บาท (Stop loss 45 บาท)

หุนมีขาว
(+) BBL* เล็งปลอยกูรถไฟฟา 2 สาย (ผูจัดการรายวัน 360 องศา) แบงกกรุงเทพ พรอมปลอยกูรถไฟฟา 2 สาย สีชมพูและสีเหลือง สัดสวนเกินกวา
50% ของวงเงินปลอยกู 7-8 หมื่นลานบาท จากวงเงินของโครงการทั้งหมด 1 แสนลานบาท อีก 2 เดือน สรุปแบงกพนั ธมิตรทีป่ ลอยกูรวมได คาด
สินเชือ่ ปน้โี ต 3-5% ตามเปา
(+) กลุม'สื่อสาร-เทคโน'แตกไลนธุรกิจ หวังขยายฐานรายไดและกระจายความเสี่ยง (กรุงเทพธุรกิจ) ขายหุน "COM7*-SYNEX" หลังประกาศขาวดี
ธุรกิจสื่อสารทละเทคโนโลยีเดินหนา แตกไลนธรุ กิจ หวังผลตอบแทนจากเงินลงทุน -ตอยอดธุรกิจ และกระจายความเสี่ยง คอมเซเวนจับมือซินเน็ค
เขาลงทุนในบัฟ รุกตลาดสินเชื่อไอที
(+) GGC วางแผนลงทุน5ปตอยอดอนาคตโตแกรง (ทันหุน ) GGC เตรียมเสนอแผนลงทุนระยะยาว 5 ป เขาบอรดพิจารณาในไตรมาส 4/60 เดินหนา
ลงทุนโครงการตอเนื่องพรอมชงแผนซื้อกิจการรวมถึงกิจการบริษัทยอยของ PTTGC ใหบอรด มัน่ ใจมีศักยภาพเพียงพอในการเขาซื้อกิจการหรือ
ลงทุนอืน่ ๆ จากการรับรูรายไดที่มีเขามาตอเนือ่ งในอนาคต
(+ BEM*) คมนาคมเสนอลงทุนพันลานเชือ่ มทางดวน (โพสตทเู ดย) คมนาคม ชงเชื่อมทางพิเศษศรีรัช ดอนเมืองโทลลเวย มูลคา 1,000 ลาน นาย
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบใหแกไขรางสัญญาเพิ่มเติมในสวนของสัญญาสัมปทาน
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตะวันตก) เพือ่ ดําเนินการกอสรางทางเชื่อมจากทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบ
นอกฯ ไปยังทางพิเศษศรีรัชดานทิศเหนือ (มุงไปทางแจงวัฒนะ) ระยะทาง 360 เมตร วงเงินลงทุน 275 ลานบาท คาดวาทางเชื่อมดังกลาวจะทําให
ปริมาณรถเพิ่มขึน้ 2,600 คัน/วัน
(+) ECF-FPI จอบุคสวนแบง โรงไฟฟาชีวมวล 7.5 MW (ขาวหุน ) “ECF-FPI” ควาขาวดีโรงไฟฟาชีวมวล PWGE นราธิวาส 7.5 MW เดินเครือ่ ง
COD แลว พรอมบุค สวนแบงลงทุนตัง้ แต 1 ก.ค.นี้ ฟาก “เอ็มดี” ลั่นจอบุคสวนแบงกําไรปละ 28-30 ลานบาท จากทั้งโครงการที่คาดทํากําไร 80 ลาน
บาทตอป

(+) BEC* ฮอต!ราคาพุงแรง 5.73% รับขาวดีปรับโมเดลธุรกิจใหม (ขาวหุน ) “BEC” ราคาพุงแรง 5.73% ขานรับขาวดีปรับโมเดลธุรกิจ รุก
แพลตฟอรมออนไลน “เมลโล” ฟากโบรกฯ คาดเพิ่มชองทางหารายได หนุนธุรกิจหลักโต สงซิกผลงานไตรมาส 2 ฟน รับอานิสงสไฮซีซั่น ลุน รายได
ปนโี้ ต 10%
(+) TVD เชื่อกําลังซื้อฟน ครึ่งปหลัง (กรุงเทพธุรกิจ) "ทีวี ไดเร็ค" ยันรายไดปนี้ตามเปาหมาย 3.99 พันลาน ประเมินกําลังซื้อฟน ตัวใน ครึ่งปหลัง เผย
เตรียมรับรูร ายไดจากทรี-อารดี ปนี้ 150 ลาน หลังจากเขาลงทุนเมือ่ กลางเดือนพ.ค.ที่ผานมา

หุนที่แนะนํากอนหนา
 VGI* (เปา Consensus 5.16 บาท) แนะนํา “เก็งกําไร” แนวรับ 5.6 บาท และถัดไปที่ 5.45 บาท ตามลําดับ แนวตาน 6.1 บาท และถัดไปที่ ±6.8
บาท (Stop loss 5.3 บาท) ... อุตสาหกรรมสื่ อโฆษณานอกบ้ าน ใน 1H60 เห็นภาพการเติบโตในระดับ ±10% YoY และมีแนวโน้ มที่จะเติบโตได้
ต่ อเนื่อง ในช่ วงที่ เหลือของปี โดยเฉพาะใน 4Q60 – 1Q61
 SGF (ยังไมมีเปา Consensus) แนะนํา “เก็งกําไร” แนวรับ 0.31 บาท / แนวตาน 0.35 บาท รอสัญญาณซื้อตอเนือ่ ง หากผานแนวตานดังกลาว มี
โอกาสขึน้ ทดสอบแนวตานถัดไปที่ 0.40 บาท และ 0.45 บาท (Stop loss 0.30 บาท) ... ราคาหุ้น Laggard กลุ่มสิ นเชื่ อบุคคล และเช่ าซื ้อ
 ECL (เปาพืน้ ฐาน 3.64 บาท) ประเมินแนวรับ 3.44 บาท และ 3.30 บาท แนวตาน 3.84 บาท ... ประมาณการฯและราคาเป้ าหมายของเรายังไม่ ได้
รวมประเด็น Fix man และเป้ าหมายสิ นเชื่ อเราตํา่ กว่ าเป้ าผู้บริ หาร 20% (รอพิจารณาผลประกอบการ 2Q60 ก่ อนจึงจะทําการปรั บประมาณการฯ)
 TAPAC (ยังไมมีเปา Consensus) ประเมินมีโอกาสแกวงตัวขึน้ ทดสอบแนวตานที่ 28 บาท แนวรับ 23.6 บาท และ 23.3 บาท (Trailing loss 22
บาท) ... คาดผลการดําเนินงาน Bottom out ใน 2Q60 (ปิ ดงบ เม.ย. รายงานงบไปแล้ ว) จะเริ่ มเห็นภาพ Earnings momentum ที่โตเด่ นใน
ไตรมาสถัดไป ต่ อเนื่อง 2 ไตรมาสติดๆ หลังการรั บรู้ รายได้ จากธุรกิจ อสั งหาฯ ใน 3Q60 – 4Q60 (ปิ ดงบปี ต.ค.)
 GGC (เปา Consensus 15.9 บาท) แนะนํา “เก็งกําไร” แนวรับ 14.2 บาท แนวตานแรก 15.2 บาท (แนวตานจิตวิทยา) หากผานไดประเมินขึน้
ทดสอบแนวตาน Uptrend ที่ 16.8 บาท (Stop loss 14 บาท) ... ที่ประชุมคณะอนุกรรมการปาล์ มนํา้ มัน มีมติให้ ผ้ คู ้ านํา้ มันเก็บสต๊ อกนํา้ มันไ
ดีเซล (บี100) เพิ่มขึน้ เป็ น 90 ล้ านลิตร/เดือน จากเดิม 50 ล้ านลิตร/เดือน เป็ น Sentiment บวกต่ อผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซล

Report ตามปจจัยพื้นฐานวันนี้
 SCI แนะนํา “ขาย” (ปรับลงจาก “ถือ”) เปาพื้นฐาน 8 บาท ฝายวิจัยฯ ประเมิน กําไรสุทธิ 2Q60 จะอยูที่ 34 ลานบาท จากขาดทุนสุทธิ 4 ลานบาท
ใน 1Q60 และ เพิ่มขึ้นถึง 438% QoQ แตก็ยังต่ํากวาประมาณการเดิมของเรา การที่รัฐบาลลาวอยูระหวางการทบทวนโครงการสายสงไฟฟา
500kV สองเฟสวาจะขยายขนาดสายสงหรือไม ทําใหงาน EPC ของ SCI ในโครงการแรกตองหยุดชะงักลงชั่วคราว และการทบทวนของรัฐบาล
ลาวก็ทําให ฝายวิจัยฯปรับลดประมาณการกําไรสุทธิป 2560/61F ลง 59%/20% ตามลําดับ (จนกวารัฐบาลลาวจะตัดสินใจขั้นสุดทายเกี่ยวกับ
โครงการสายสงไฟฟา 500kV ซึ่งหมายถึงการที่จะเริ่มงานกอสรางไดอีกครั้ง)

