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Company Update & News Comment
(-) กลุ่มรับเหมาฯ: รับเหมารายเล็ก-กลางชึมไตรมาส 4 งานก่อสร้างใหม่มนี ้อย แถมโดน
ต่อรองราคาลง 3-5%

Market Trend
ทิ ศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุน้ ต่างประเทศ กาลังให้ความสนใจกับการประชุมผูผ้ ลิตน้ ามันเพื่อหาทาง
ออกร่วมกันทีจ่ ะรักษาเสถียรภาพของราคาน้ ามัน โดยมีการประชุมนอกรอบกัน
ในช่วงสุดสัปดาห์ทผ่ี ่านมา มีขอ้ เสนอหลายทาง ทัง้ คงกาลังการผลิตไว้ หรือลด
กาลังการผลิตลง หรือทางเลือกอื่นๆ ตลาดจึงน่าผันผวนไปตามผลทีค่ าดว่าจะ
ออกมา เนื่องจากจะมีผลต่อราคาน้ ามันดิบในตลาดโดยตรง เช่นเดียวกับวันศุกร์ ที่
ตลาดหุน้ สหรัฐฯและยุโรปอ่อนตัวลงส่วนหนึ่งมาจาก
มีขา่ วว่าการประชุมจะไม่
ประสบผลสาเร็จ ตัวแปรในเรื่องน้ ามัน จะลดน้ าหนักในทางบวกจากการชะลอการ
ขึน้ ดอกเบีย้ ของ Fed ในการประชุม FOMC สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา และในวันนี้ ตลาด
ต่างประเทศจะจับตาดูการดีเบตระหว่างผูส้ มัครชิงตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
นางฮิลลารี คลินตัน จากพรรคเดโมแครต และนายโดนัลด์ ทรัมป์ คู่แข่งจากพรรครี
พับลิกนั เหตุทส่ี าคัญต่อตลาด เพราะนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ นัน้ ถูกมองว่า
จะมีการเปลีย่ นแปลงต่อการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายต่างๆ ค่อนข้างมาก
หากอะไรก็ตามทีเ่ ป็ นสัญญาณว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเป็ นผูช้ นะการเลือกตัง้ จะ
เป็ นลบต่อตลาดหุน้ (ในวันพรุง่ นี้) ……………. ปจั จัยในประเทศ แรงขายในวัน
สุดท้ายของสัปดาห์ก่อน จะทาให้นกั ลงทุนไม่กล้าผลีผลามเข้าลงทุนเพราะไม่แน่ ใจ
ในทิศทางตลาด การซือ้ ขายของนักลงทุนต่างประเทศและกองทุนในประเทศ คาด
จะเบาบางลงก่อนปิ ดงบ Q3 และวันนี้ คาดจะมีการรายงานตัวเลขการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย (ผลสำรวจจำก Bloomberg คำดมูลค่ำส่งออก $1.74 หมืน่ ล้ำน
เหรียญ ลดลง 1.4% YoY (ก.ค. -6.4%) ) หากตัวเลขออกมาดีหรือต่ากว่าทีค่ าดกัน
มาก ก็จะมีผลต่อตลาดหุน้ ด้วย .............. ภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้ เนื่ องด้วย การ
ดีเบต หรือโต้วาที ระหว่างผู้ชิงตาแหน่ งประธานาธิ บดีสหรัฐฯ 2 ท่าน และ
การประชุมผู้ผลิ ตน้ ามัน มีผลต่อทิ ศทางตลาดหุ้น เราประเมินนักลงทุนจะรอ
ที่จะตัดสิ นใจบนผลของ 2 ปัจจัยนี้ ทิ ศทางตลาดจึงน่ าจะผันผวน โดยโอกาสที่
จะปรับตัวลดลง มี่มากกว่าที่จะปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่ งมาจาก ตลาดขาดข่าว
ในเชิ งบวกเข้ามาสนับสนุน
กลยุทธ์การลงทุน ทิศทางตลาดหุน้ ยังไม่ชดั นักว่าจะไปในทางใด กลยุทธ์การ
ลงทุน จะควรรอดูความชัดเจน สาหรับนักลงทุนทีเ่ ข้ามาเห็งกาไรรอบสัน้ ในช่วงการ
rebound 2 สัปดาห์ทผ่ี านมา ควรทยอยขายหุน้ ออกบางส่วน กรอบเวลาการลงทุน
ควรเป็ นกรอบเวลาสัน้ ๆ ............ หุน้ ที่เราคาดว่า อาจได้รบั ความสนใจจากนัก
ลงทุน สาหรับการเก็งกาไรช่วงสัน้ ในส่วนของหุน้ ขนาดใหญ่ อาทิ BANPU ,
PIMO , TCAP ,TOG

*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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ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (23 ก.ย.) – SET Index ปิ ดทีร่ ะดับ 1,492.88 จุด ลดลง 13.11 จุด หรือ -0.87% มูลค่าการซือ้ ขาย
49,724.48 ล้านบาท ตลาดฯเจอแรงเทขายทากาไรหลังมีการปรับตัวขึน้ มามากในช่วงสัปดาห์ทผ่ี ่านมา



ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลีย่ อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิ ดที่ 18,261.45 จุด ปรับตัวลง 131.01 จุด หรือ -0.71%

ตลาดฯเจอแรงเทขายหลังกระแสการคงดอกเบี้ยของเฟดเริม่ หมดลงไป อีกทัง้ ราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลงบยังเป็ นแรง
กดดันต่อตลาดอีกด้วย เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.72% ปิ ดที่ 345.34 จุด


ราคาน้ามันดิ บ WTI – สัญญาน้ ามันดิบ WTI ลดลง 1.84 ดอลลาร์ หรือ -3.97% ปิ ดที่ 44.48 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง
ซาอุดอิ าระเบียไม่คาดว่าจะมีการบรรลุขอ้ ตกลงในการประชุมของกลุ่มประเทศผูผ้ ลิตน้ามันในสัปดาห์หน้า



เศรษฐกิ จสหรัฐฯ – ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาบอสตัน กล่าวว่า เขาเชื่อว่าควรมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปในขณะนี้



เศรษฐกิ จไทย – ธปท. รายงานมูลค่าการใช้บตั รพลาสติก (เช่นบัตรเครดิต, บัตรเดบิต) เดือน ก.ค. 2016 มีมูลค่ารวม
1.19 ล้านล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปี ก่อน 6,000 ล้านบาท หรือ -0.5% เป็ นการลดลงต่อเนื่อง



เศรษฐกิ จไทย – กระทรวงแรงงานตัง้ อนุ กรรมการเฉพาะกิจพิจารณาขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ าเพื่อปรับขึน้ ค่าแรงเพิม่ จาก 300
เป็ น 304-360 บาท คาดมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ม.ค. 17 ส่วน 62 จังหวัดทีเ่ หลือต้องรอลุน้



น้ามัน – บริษทั เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการข้อมูลเกีย่ วกับอุตสาหกรรมน้ ามันสหรัฐ รายงานว่า จานวนแท่นขุดเจาะ
น้ามันทีเ่ ปิ ดใช้งานในสหรัฐมีจานวนเพิม่ ขึน้ 2 แท่นในสัปดาห์ทแ่ี ล้ว สูร่ ะดับ 418 แท่น



กลุ่มรับเหมาฯ – สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ระบุว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยังไม่ฟ้ืนตัว โดยเฉพาะ

ผูร้ บั เหมาก่อสร้างรายเล็กทีร่ บั งานก่อสร้างทีม่ มี ูลค่างานไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี และรายกลางทีร่ บั งานตัง้ แต่ 100 ล้าน
บาทขึน้ ไป ถึงไม่เกิน 500 ล้านบาท
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News Release

INTUCHจังหวะดีเข้าซื้อ รับดิ
วิ เดนด์ยีลด์สงู 8.5%เป้ าราคา
80บาท อัพไซด์47% พี/อีตา่ 9
เท่า

+

“INTUCH” โอกาสงามเข้าลงทุน ดิวเิ ดนด์ยลี ด์สงู 8.5% สูงสุดในรอบ 5 ปี โบรกฯเชียร์ “ซือ้ ” ให้ราคา
เป้าหมาย 80 บาท อัพไซด์บาน 47% พี/อีหนุ้ ต่าเพียงแค่ 9 เท่า ขณะที่ราคาในกระดานยังต่ากว่า “สิงเทล”
ยืน่ ซือ้ หุน้ ทีร่ าคา 60.83 บาท(ข่าวหุน้ )

ANANงบครึ่งปี หลังเริ่ ด
รายได้พ่งุ ทะลุหมืน่ ล้าน

+

“ANAN” ส่งซิกครึง่ ปี หลังรายได้สวย เหตุมคี อนโดฯ ใหม่สร้างเสร็จพร้อมโอน 5 โครงการ มูลค่ารวม 14,000
ล้านบาท ล่าสุดตุนแบ็กล็อก 38,500 ล้านบาท จ่อบุค๊ ครึง่ ปี หลัง 11,000 ล้านบาท โบรกฯ ส่องธุรกิจแกร่ง
เชียร์ “ซือ้ ” เป้า 5.30 บาท(ข่าวหุน้ )

'ตลท.'ไม่ยกเลิ กจัดงานออฟ
เดย์แม้กฎหมายเข้ม

+

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่สดุ เข้ม ขึน้ บัญชีดาห้ามเทรดหุน้ ไม่เกิน 5 ปี หากพบทุจริตเกีย่ วกับซือ้ ขายหุน้ –ให้
ข้อมูลเท็จ– ให้บคุ คลอื่นมาใช้บญ
ั ชีหนุ้ ซือ้ ขาย-ใช้บญ
ั ชีคนอื่นซือ้ ขายหุน้ ด้าน “เกศรา” ยอมรับหลาย บจ.
กังวลเรือ่ งให้ขอ้ มูลบริษทั แต่ยนื ยันไม่เลิกจัดงานออฟเดย์(ข่าวหุน้ )

“พิ ชญ์”ทาเทนเดอร์JTS ตา่
กว่าตลาดที่1.50บาท

-

“พิชญ์” ประกาศเทนเดอร์หนุ้ JTS ต่ากว่ากระดานที่ 1.50 บาทต่อหุน้ ตัง้ โต๊ะรับซือ้ อย่างเป็ นทางการวันที่ 29
ก.ย.นี้ หลังซือ้ หุน้ JAS ถือครองเกิน 50% ยืนยันไม่มแี ผนเอา JTS ออกจากตลท. ด้าน “SCB” รับหน้าที่
จัดทาคาเสนอซือ้ (ข่าวหุน้ )

'XO'เล็งเทกธุรกิ จอาหารยัน
ผลงานทะยาน15%

+

XO แย้มต้นปี หน้าสรุปดีลซือ้ กิจการอาหาร 1 แห่ง หวังดันยอดขายแตะ 2 พันล้านบาท เผยโรงงานแห่งใหม่
เริม่ เดินเครือ่ งไตรมาส 4/59 นี้ เชื่อหนุนยอดขายเพิม่ ปี ละ 1 พันล้านบาท มันใจรายได้
่
มาตามนัดโต 15% เล็ง
เจาะตลาดเอเชีย จีน-ญี่ปนุ่ เพิม่ เตรียมชงบอร์ดเสนอแผนธุรกิจปี 2560 ธันวาคมนี้ ฟากโบรกให้แนวต้าน
7.40 บาท(ทันหุน้ )

HYDROลุ้นปี หน้ าพลิ กกาไร
ลุยชิ งงานเข้าพอร์ต6พันล.

+

HYDRO มีลนุ้ ปี หน้าพลิกกาไร หลังรุกรับงานมาร์จน้ิ ไม่ต่ากว่า 10% พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่กว่า 44
โครงการ มูลค่า 6 พันล้านบาท คว้าได้แล้ว 5 โครงการ โชว์งานในมือ 690 ล้านบาท มันใจรายได้
่
ตามเป้าโต้
10% จากปี ก่อน โบรกส่องแนวต้าน 1.55 บาท (ทันหุน้ )

THAIลันธุ
่ รกิ จติ ดลมบน ลุย
เส้นทางอิ หร่าน-มอสโก

+

THAI มันใจผลประกอบการออกมาดี
่
เป็ นไปตามแผนบริหารจัดการ น้ามัน ท่องเทีย่ วหนุนพร้อมเร่งขยาย
เส้นทางบิน อิหร่าน-มอสโก รับเครือ่ งบินใหม่เพิม่ ประสิทธิภาพ หวังดัน Cabin Factor กระเตือ้ งจากปจั จุบนั
อยูท่ ร่ี ะดับ 75% (ทันหุน้ )

+

CTW ลัน่ Q3/2559 สดใส บุก๊ งานในมือเพียบชีค้ รึง่ ปี หลังรับทรัพย์สว่ นแบ่งงาน ITD หลัง ITD เตรียมประมูล
โครงการภาครัฐ 3 แสนล้านบาท คาดได้งาน 25% ส่งไม้ต่องานสายไฟให้ CTW แถมตุลาคมนี้ ลุน้ ชิงเค้กงาน
"โครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็ นสายไฟฟ้าใต้ดนิ " กฟน.มูลค่า 6.3 หมืน่ ล้านบาท ทัง้ ปี 2559
รายได้โต 10% ปูพรมผลงานทุบสถิตใิ หม่(ทันหุน้ )

CTWผลงานสร้างสถิ ติใหม่
ฮุบโปรเจ็กต์สายไฟรัฐ3
แสนล.

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

