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Company Update & News Comment
(-) กลุ่มท่องเที่ ยว + สายการบิ น: จำนวนนักท่องเทีย่ วเดือน พ.ย.2016 ลดลง 4.4% YoY
ซึง่ เป็นผลจำกจำนวนนักท่องเทีย่ วจำกจีนลดลงมำกถึง 29.7% YoY

ปัจจัยและทิ ศทางตลาดหุ้นไทย
ทิศทางตลาดต่างประเทศ คืนทีผ่ ่านมา เล่นกันด้วยเรือ่ งเดิม คือผลข้างเคียง จากการปรับ
ขึน้ ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ตลาดหุน้ สหรัฐฯยังดีต่อเนื่อง แต่ค่าเงิน
ดอลล่าร์แข็งค่าขึน้ ต่อ โดย 2 เหตุการณ์รา้ ยทีป่ ระเทศตุรกีและเยอรมันวันก่อน อาจมีผลอยู่
บ้างในช่วงแรกๆ
ทีเ่ กิดเหตุการณ์
แต่ไม่ได้มนี ้าหนักมากพอทีจ่ ะทาให้ตลาดหุน้
ต่างประเทศปรับตัวลง ผลกระทบทีม่ มี าถึงตลาดเอเซีย คือ ค่าเงินทีอ่ ่อนค่าลง
ราคาน้ามันดิบพลิกมาบวก หลังตัวเลข stock น้ามันดิบสหรัฐฯ รายงานโดย API ว่าลดลง
4.15 ล้านบาร์เรล และนักวิเคราะห์มองราคาน้ามันดิบปีหน้า (2560) ในทางบวกต่อจากปีน้ี
เป็นบวกต่อหุน้ กลุ่มน้ามันและปิโตรเคมี
ั ยในประเทศ การประชุม ครม.วานนี้ มีหลายเรือ่ งทีผ่ ่านความเห็นชอบ ส่วนใหญ่จะ
ปจจั
เป็นมาตรการเฉพาะกลุ่ม อาทิ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารของรัฐฯ มาตรการช่วย
ผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ติ อล ..... วันนี้ คงต้องมาดูว่า การประชุม กนง.ของไทย ซึง่ จะทราบ
ผลในช่วงบ่าย ว่าจะคงนโยบายทางการเงินไว้ ที่ 1.50% หรือไม่
ั ยเดิมๆคือ
ทิศทางตลาดหุน้ ไทย ตลาดได้ปจั จัยบวกในเรือ่ งราคาน้ ามันทีส่ งู ขึน้ บวกกับปจจั
แรงกระตุน้ เศรษฐกิจทีจ่ ะเห็นผลชัดๆ ในปีหน้า และแรงซื้อหุน้ ของกองทุน LTF-RMF ซึง่
จะทาให้ดชั นีฯ วันนี้ มีโอกาสทีจ่ ะเกิด Technical rebound แต่ปจั จัยลบทีส่ าคัญ คือ ความ
กังวลในเรือ่ ง การอ่อนค่าของเงินบาท และเงินสกุลเอเซียอื่นๆ จะทาให้ตลาดขาดแรงซื้อ
ภาพดัชนีฯ จึงมองว่าจะมีความผันผวนสูง จากการขัดแย้งของปจั จัยบวกและลบ

กลยุทธ์การลงทุน ตลาดอาจผันผวนมากขึน้ แต่กรอบน่าจะยังเป็น sideway ซึง่ จะเหมาะ
กับการเก็งกาไรช่วงสัน้ ๆ
แบบลงซื้อขึน้ ขายในหุน้ ขนาดเล็กหรือหุน้ ทีม่ ขี า่ วเฉพาะตัว
มากกว่า ............ สาหรับการเข้าเก็งกาไรช่วงสัน้ หุน้ ทีเ่ ราคาดว่าอาจได้รบั ความสนใจ
จากนักลงทุน อาทิ PTTEP , HMPRO , TOG , VGI , UNIQ

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

*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 ้ซือ
้ 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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ลาดหุ้นไทยวานนี้ (20 ธ.ค.) – SET Index ปิ ดที่ 1,511.65 จุด ลดลง 10.75 จุด หรือ -0.71% มูลค่าการซือ้ ขาย
41,238.21 ล้านบาท ตลาดฯเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับต่างประเทศจากความกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์ในยุโรป และ
ยังไร้ซง่ึ ปจั จัยบวกใหม่เข้ามากระทบตลาดฯ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลีย่ อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,974.62 จุด เพิม่ ขึน้ 91.56 จุด หรือ +0.46% ตลาดฯ
ได้แรงซือ้ จากหุน้ กลุ่มธนาคารเนื่องจากนักลงทุนมีความคาดหวังว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าทีป่ ระธานาธิบดีสหรัฐฯ จะช่วย
ฟื้นฟูภาคธนาคารให้แข็งแกร่งขึน้ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 เพิม่ ขึน้ +0.5% ปิ ดที่ 361.32 จุด
ราคาน้ามันดิ บ WTI – สัญญาน้ ามันดิบ WTI เพิม่ ขึน้ 11 เซนต์ หรือ +0.2% ปิ ดที่ 52.23 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง มีการ
คาดการณ์ว่า สต็อกน้ามันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลดลงมากกว่า 2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ทแ่ี ล้ว
เศรษฐกิ จจีน – กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิ ดเผยว่า เม็ดเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) นอกภาคการเงิน ในช่วง
11 เดือนแรกของปี น้ี เพิม่ ขึน้ 55.3% เมื่อเทียบรายปี สูร่ ะดับ 1.617 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
เศรษฐกิ จไทย – ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป้าหมายนโยบายการเงินประจาปี 2560 โดยทีม่ กี ารเห็นชอบกรอบอัตรา
เฟ้อทัวไปเฉลี
่
ย่ ทัง้ ปี 2560 ที่ 2.5% +/- 1.5%
กลุ่มมีเดีย – คสช.มีการใช้มาตรา 44 เพื่อให้สว่ นกิจการโทรทัศน์มกี ารขยายเวลาการชาระค่าใบอนุ ญาตเป็ นชาระภายใน
2 ปี (จากเดิม 1 ปี ) โดยเสียดอกเบีย้ 1.5% ต่อปี
กลุ่มยานยนต์ – ครม. มีมติอนุ มตั ิให้สทิ ธิพเิ ศษแก่ประเทศญี่ปุ่นโดยการยกเว้นการเรียกเก็บอากรศุลกากรสาหรับการ
นาเข้าเหล็กและเหล็กกล้าซึง่ เป็ นส่วนประกอบหลักสาหรับกลุ่มยานยนต์
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News Release
11หุ้นที วีดิจิตอลตีปีก!
WORK-MONOเด่นสุด
“ประยุทธ์” ใช้ม.44
ยืดเวลาจ่ายค่าไลเซนส์
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+

11 หุน้ ทีวดี จิ ติ อลมีเฮ.! WORK-MONO-RS โดดเด่นสุด ขำนรับ “บิก๊ ตู่” ประกำศใช้มำตรำ 44 สังขยำยเวลำ
่
กำรชำระค่ำไลเซนส์และให้กองทุนวิจยั กสทช.สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส่งสัญญำณดำวเทียมปี ละ 875 ล้ำนบำท
ปลดล็อกปญั หำสภำพคล่องทำงกำรเงินทีต่ งึ ตัวเกือบทุกบริษทั พร้อมยืดเวลำคืนคลื่นวิทยุรฐั ไปอีก 5 ปี (ข่ำว
หุน้ )

BBLรับข่าวดีสองเด้งศาล
สังกสทช.ห้
่
ามทวงหนี้

+

แบงก์กรุงเทพฯ รับผลดี 2 เด้ง เด้งแรกศำลปกครองสังกสทช.ระงั
่
บบังคับเอำเงินคำ้ ประกัน บริษทั ไทยทีวี
งวด 4-6 กว่ำ 1 พันล้ำน จนกว่ำคดีจะสิน้ สุด เด้งสองบิก๊ ตู่ออกม. 44 ขยำยเวลำชำระค่ำใบอนุญำตทีวดี จิ ติ อล
โบรกฯ มอง BBL รับเละ เนื่องจำกเป็ นเจ้ำหนี้ทวี ดี จิ ติ อลรำยใหญ่กว่ำ 2.5 หมืน่ ล้ำน(ข่ำวหุน้ )

SUPERมันใจเงิ
่
นทุนแกร่งตัง้
กองทุนหมืน่ ล้านปี หน้ า

+

SUPER มันใจฐำนะกำรเงิ
่
นแข็งแกร่ง ไม่หวันไร้
่ ผใู้ ช้สทิ ธิแปลง W3 ลันเตรี
่ ยมตัง้ กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
มูลค่ำ 1.2-1.8 หมืน่ ล้ำนบำท ช่วงปลำย Q2 หรือต้น Q3 ปี หน้ำ แถมได้ BBL หนุนเงินกู้ 2.7 หมืน่ ล้ำนบำท
ซัพพอร์ตกำรลงทุน(ข่ำวหุน้ )

SCNเนื้ อหอม!กองทุนบิ๊ กล็อ
ตคาดธุรกิ จขาขึน้

+

SCN เนื้อหอม! กองทุนไทย-ต่ำงประเทศ ทุ่ม 1,027 ล้ำนบำท ซือ้ บิก๊ ล็อต 130 ล้ำนหุน้ ผูบ้ ริหำรลันกองทุ
่
น
มองบวกธุรกิจ NGV-iCNG ขำขึน้ ชีห้ ลังบิก๊ ล็อตฟรีโฟลตพุ่งแตะ 37% จำกเดิม 26% ลันงบปี
่
59 โตแกร่ง
ลูกค้ำออเดอร์ทะลัก(ข่ำวหุน้ )

+

ตลท. ปลืม้ มำร์เก็ตแคป พุ่ง 4.24 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เติบโต 21.5% ครองแชมป์อนั ดับ 1 ในอำเซียน
ส่องกล้องปี 2560 ตลำดหุน้ ไทยเป็ นปี แห่งควำมท้ำทำย เชื่อ บจ.ไทยยังมีพน้ื ฐำนแกร่ง ด้ำนตลำด mai ปี
2560 คำดมีบจ.ใหม่เข้ำเทรดไม่ต่ำกว่ำ 15 บริษทั มูลค่ำระดมทุนกว่ำ 2 หมืน่ ล้ำนบำท(ทันหุน้ )

+

ั๊
EASON เจำะตลำดพ่นสีอุตสำหกรรมประเทศอำเซียนเต็มสูบ เล็งปมยอดส่
งออกเพิม่ 25% ในปี หน้ำ ด้ำน
"สนัน่ เอกแสงกุล" คำดปี 2560 ผลงำนโตต่อจำกปี น้ี พร้อมอัดงบ 40 ล้ำนบำท เสริมกำลังผลิตโรงงำน
เวียดนำม ล่ำสุดเดินหน้ำซือ้ หุน้ บริษทั แอดวำนซ์ เพำเวอร์ คอนเวอร์ชนั ่ จำกัด หรือ APCON เพิม่ 1 ล้ำน
หุน้ เปิ ดช่องรับทรัพย์เสริมรำยได้ จำกงำนวิศวกรรมกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำทีม่ อี นำคตสดใส ฟำกนักวิเครำะห์
แนะ "เก็งกำไร" (ทันหุน้ )

THAI-BAลุ้นปลดธงแดง โบ
รกส่งซิ กถึงเวลาสะสม

+

THAI-BA เตรียมเฮ! ลุน้ ไอเคโอ ปลดธงแดงกำรแก้ไขปญั หำข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสำคัญต่อควำมปลอดภัยด้ำน
กำรบิน (SSC) ในเดือนมิ.ย. 60 ขณะทีบ่ ล.ฟิลลิป เชียร์ "ซือ้ " BA ให้รำคำเป้ำหมำย 30.50 บำท หลังมอง
แผนธุรกิจเติบโตสดใส จำกกำรรับเครือ่ งบินใหม่ 4 ลำ และมีพนั ธมิตรทำงกำรบินเพิม่ ขึน้ รวมถึงกำรเปิ ด
เส้นทำงบินใหม่หนุนจำนวนผูโ้ ดยสำรโต 12-13% (ทันหุน้ )

OISHIควัก241ล้าน สยายปี ก
ธุรกิ จอาหาร เปิ ดตัวร้านแนว
ใหม่

+

OISHI ทุ่มงบ 241 ล้ำนบำท เปิ ดสำขำใหม่-รีโนว์สำขำเดิมเสริมแกร่งธุรกิจ พร้อมเดินหน้ำขยำยธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง เปิ ดตัวร้ำนแนวใหม่ "โออิชิ อีทเทอเรียม" เปิ ดช่องรับทรัพย์ หวังหนุนรำยได้กลุ่มอำหำรปี หน้ำโตไม่
ต่ำกว่ำ 10% (ทันหุน้ )

สัง่

หุ้นไทยแชมป์ อาเซียน ปี หน้ า
ยังมีเสน่ หD์ /Eตา่

EASONงานพ่นสีโตสวย รุก
รายได้สร้างโรงไฟฟ้ า

ภัทร ภัทรกุลโชติ
Tel: 02 – 6481484 / Email: patra.p@ktbst.co.th

