
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Disclaimer  บทวเิคราะหฉ์บับนี้จดัท าขึน้โดยบรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั  โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่น าเสนอและเผยแพรบ่ทวเิคราะหใ์หเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจ

ของนักลงทนุท่ัวไป โดยจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนอนัเชือ่ถอืได ้และมไิดม้เีจตนาเชญิชวนหรอืชีน้ าใหซ้ือ้หรอืขายหลักทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด ดังนัน้บรษัิท
หลักทรพัย ์   เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้ทวเิคราะหฉ์บบันีทั้ง้ทางทางตรงและทางออ้ม และขอใหนั้กลงทนุใชด้ลุพนิจิพจิารณา
อยา่งรอบคอบกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ 

 

 
Index    1,511.65จดุ  -10.75(-0.71%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 41,238.06 ลา้นบาท 
Big Lot 1,238.44 ลา้นบาท 
P/E 18.20  เทา่ 
P/BV 1.92 เทา่ 
Dividend Yield 3.10 % 

 
Stock Market Indices  
DJIA  19974.6 91.6 / 0.5 % 
NASDAQ 5483.9 26.5 / 0.5 % 
FTSE 7044.0 26.8 / 0.4 % 
NIKKEI 19494.5 102.9 / 0.5 % 
HANG SENG 21729.1 -103.6 / -0.5 % 
SSE COMPOSITE 3102.9 -15.2 / -0.5 % 
KOSPI 2041.9 3.5 / 0.2 % 

  
 
 
 
 
 

  Today KTBSTs Technical 
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หมายเหต ุ* หมายถงึเป็นหุน้ทีต่ดิ most active อนัดบั20แรก 
 

หุน้ตดิ Cash Balance สปัดาหห์นา้ (คาดการณ์) 
SET - 

MAI - 

WARRANT - 
หุน้ทีเ่ขา้เกณฑ ์              
แบบมเีง ือ่นไข 

ALT, SPPT, TNR, SANKO 

หมายเหต ุ* คาดวา่จะตดิ Cash Balance อกี1สปัดาห ์ 
 

ปฏทินิเศรษฐกจิวนันี ้
 TH BoT Benchmark Interest Rate 

 US Existing Home Sales 

  
  

การเคลือ่นไหวของดชันรีายกลุม่ 
Sector Value(Mbt) Last %Change 
PROP 1408.10  265.40  0.30% 
FOOD 2808.43  13,712.64  -0.55% 
TRANS 2293.27  276.27  -0.63% 
SET 41238.06  1,511.65  -0.71% 
BANK 2863.50  481.29  -0.75% 
ENERG 8769.99  20,068.64  -0.79% 
COMM 3256.07  36,562.42  -1.16% 
ICT 2822.26  145.22  -1.21% 
CONS 1549.76  133.28  -2.00% 
AGRI 1863.78  243.27  -3.79% 
FIN 3405.69  3,121.72  -4.26% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

Trading Value by Investor  Net Position 
(Million Baht) 

Institution  +1,027 
Propietary +162 
Foreign -793 
Customer -396 

*ในบทวิเคราะห์ฉบบันี ้หมายถึง ตวัเลขอ้างอิงจาก IAA Consensus หรือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ปรากฏใน NEWSCenter หรือ Bloomberg) 
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ตลาด

หุ้นไทยวานน้ี (15 มิ.ย.) – SET Index ปิดตวัลงที่ 1,434.89 จุด 
เพิม่ขึน้ 6.79 จุด หรอื +0.48% มลูค่าการซื้อขาย 47,081.80 ลา้นบาท 
ตลาดฯปรบัตวัขึน้ในช่วงทา้ยตลาดหลงัมสีญัญาณการฟ่ืนตวัของตลาด
หุน้ยุโรป 

ตลาด
หุ้นต่างประเทศ – ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที ่17,640.17 
จุด ลดลง 34.65 จุด หรอื -0.20% แม ้ทีป่ระชุมธนาคารกลางสหรฐัฯจะ
มมีตคิงดอกเบี้ย แต่ตลาดฯถูกแรงกดดนัจาก Brexit และ การร่วงลง
ของราคาน ้ามนัดบิ แต่ดา้น Stoxx Europe 600 ปรบัขึน้ +1% ปิดที ่
323.63 จุด จากแรงซื้อเกง็ก าไร 

ราคา
น ้ามนัดิบ WTI (JUN) – สญัญาน ้ามนัดบิ WTI ส่งมอบเดอืนก.ค.ลดลง 
48 เซนต์ หรอื 1% ปิดที่ 48.01 ดอลลาร์/บาร์เรล  หลงัจากธนาคาร
กลางสหรฐัฯ ไดป้รบัลดคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกจิของสหรฐั
ในปีนี้ แม ้EIA รายงานสต็อกน ้ามนัดบิของสหรฐัปรบัตวัลงตดิต่อกนั
เป็นสปัดาหท์ี ่4 กต็าม 

 

 ผลการประชุมธนาคารกลางสหรฐัฯ ออกมา
ตามทีต่ลาดคาด แต่การปรบัลด GDP ของ Fed ลง จะท าใหน้กัลงทุน
กงัวลว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯจะโตน้อยกวา่ทีเ่คยคาด ขณะทีโ่พลของการลง
ประชามตขิองคนองักฤษทีจ่ะอยู่ในอยีตู่อไปหรอืไม ่ ยงัคงกดดนัตลาดหุน้
อยู่ต่อไป (Bloomberg รวบรวมผลส ำรวจจำกแหล่งต่ำงๆ ณ 14 ม.ิย. ผู้
ตอ้งกำรออกอยู่ที ่46.0% ; ตอ้งกำรอยู่ต่อ  41.8%)  .... เราประเมนิตลาด
หุน้วนันี้ ว่าจะมคีวามผนัผวน ดชันีฯอาจแกว่งตวัไดท้ัง้แดนบวกและลบ 
เนื่องจากตลาดยงัมคีวามเสีย่งจากปจัจยัภายนอกและมกีารโยกเงนิลงทุน
เขา้สู่สนิทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งต ่าในระดบัทีม่ากขึน้ (พนัธบตัรรฐับำล-
ทองค ำ) ............ ปจัจยัทีจ่ะมผีลต่อการซือ้ขายในระหว่างวนั ไดแ้ก่ 
ทศิทางตลาดหุน้ต่างประเทศ ทีจ่ะองิกบัขา่วสารในเรือ่ง BRExit 
ค่อนขา้งมาก  และการประชุมธนาคารกลางญีปุ่น่ ทีค่าดว่า อาจมกีารเพิม่
วงเงนิ QE (ถำ้เพิม่จรงิ จะเป็นบวกต่อตลำด) 
 
กลยทุธ์การลงทุน เรายงัคงยนืค าแนะน าเดมิ คอื ชะลอการลงทุน 
เนื่องจากตวัแปรของตลาดทีม่นี ้าหนกัมากทีสุ่ด คอื BRExit ยงัเป็นตวัแปร
ทีค่าดการณ์ทศิทางไมไ่ด ้ และมผีลรุนแรงถา้องักฤษตอ้งออกจากอยีขู ึน้มา
จรงิๆ อย่างไรกต็าม หากตอ้งการเขา้ลงทุนในช่วงนี้ คงตอ้งเน้นหุน้ทีม่ ี
ปจัจยับวกเฉพาะตวั และเกง็ก าไรชวงสัน้ๆไปก่อน จงัหวะเขา้ซือ้ควรเป็น 
“รอซื้อเมือ่อ่อนตวั” ......... หุน้ทีเ่ราคาดวา่ นกัลงทุนจะใหค้วามสนใจ
ส าหรบัการเกง็ก าไรช่วงสัน้ๆ ในวนันี้  ไดแ้ก่ PTTEP , TPCH , SWC 
 
Stock in Focus 
VIH–: (รำคำปิด 8.90 บำท; ไมม่รีำคำทีเ่หมำะสม) VIH เป็นโรงพยาบาล
ขนาดกลาง-เลก็ มมีโีรงพยาบาล 3 แห่ง คอื หนองแขม ออ้มน้อย และ
มหาชยั โดย หุน้กลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลาง-เลก็ ก าลงัเป็นทีส่นใจของ
นกัลงทุน โดยเฉพาะโรงพยาบาลทีแ่นวโน้มเตบิโตหรอืมแีผนขยายงา
Q1/59 VIH รายงานก าไรสุทธอิยู่ที ่40.27 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 75.31% YoY 
จากรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ 20.46% YoY อยู่ที ่ 368.37 ลา้นบาท ...........  
ปจัจุบนั สดัส่วนรายได ้ ณ ปี 2558 ระหว่างลกูคา้ทัว่ไป : ลกูคา้โครงการ
ประกนัสุขภาพภาครฐั คอื 75 : 25 การมสีดัส่วนรายไดจ้ากลกูคา้ทัว่ไปที่
สงูขึน้ ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย โดย 
ปี 2558 VIH มรีายได ้1.34 พนัลา้นบาท สงูขึน้ 7% จากปีก่อน น่าจะมา
จากจ านวนลกูคา้ทัว่ไปทีแ่ละลกูคา้โครงการประกนัสขุภาพภาครฐัที่
เพิม่ขึน้ทัง้คู่ ........... การเตบิโตของ VIH นอกจาก จ านวนลกูคา้ทัว่ไปแลว้ 

Company Update & News Comment 
(-) กลุ่มท่องเท่ียว + สายการบิน: จ ำนวนนกัท่องเทีย่วเดอืน พ.ย.2016 ลดลง 4.4% YoY 

ซึง่เป็นผลจำกจ ำนวนนกัท่องเทีย่วจำกจนีลดลงมำกถงึ 29.7% YoY 
 

ปัจจยัและทิศทางตลาดหุ้นไทย 

 
ทศิทางตลาดต่างประเทศ คนืทีผ่่านมา เล่นกนัดว้ยเรือ่งเดมิ คอืผลขา้งเคยีง จากการปรบั
ขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ หรอื Fed ตลาดหุน้สหรฐัฯยงัดต่ีอเนื่อง แต่ค่าเงนิ
ดอลล่ารแ์ขง็ค่าขึน้ต่อ โดย 2 เหตุการณ์รา้ยทีป่ระเทศตุรกแีละเยอรมนัวนักอ่น อาจมผีลอยู่
บา้งในช่วงแรกๆ ทีเ่กดิเหตุการณ์ แต่ไมไ่ดม้นี ้าหนกัมากพอทีจ่ะท าใหต้ลาดหุน้
ต่างประเทศปรบัตวัลง ผลกระทบทีม่มีาถงึตลาดเอเซยี คอื ค่าเงนิทีอ่่อนคา่ลง 
 
ราคาน ้ามนัดบิพลกิมาบวก หลงัตวัเลข stock น ้ามนัดบิสหรฐัฯ รายงานโดย API ว่าลดลง 
4.15 ลา้นบารเ์รล และนกัวเิคราะหม์องราคาน ้ามนัดบิปีหน้า (2560) ในทางบวกต่อจากปีนี้ 
เป็นบวกต่อหุน้กลุ่มน ้ามนัและปิโตรเคม ี
 
ปจัจยัในประเทศ การประชุม ครม.วานนี้ มหีลายเรือ่งทีผ่่านความเหน็ชอบ ส่วนใหญ่จะ
เป็นมาตรการเฉพาะกลุ่ม อาท ิ มาตรการช่วยเหลอืลกูหนี้ธนาคารของรฐัฯ มาตรการช่วย
ผูป้ระกอบการทวีดีจิติอล .....  วนันี้ คงตอ้งมาดวู่า การประชุม กนง.ของไทย ซึง่จะทราบ
ผลในชว่งบ่าย ว่าจะคงนโยบายทางการเงนิไว ้ที ่1.50% หรอืไม ่
 
ทศิทางตลาดหุน้ไทย ตลาดไดป้จัจยับวกในเรือ่งราคาน ้ามนัทีส่งูขึน้ บวกกบัปจัจยัเดมิๆคอื 
แรงกระตุน้เศรษฐกจิทีจ่ะเหน็ผลชดัๆ ในปีหน้า และแรงซื้อหุน้ของกองทุน LTF-RMF ซึง่
จะท าใหด้ชันีฯ วนันี้ มโีอกาสทีจ่ะเกดิ Technical rebound  แต่ปจัจยัลบทีส่ าคญั คอื ความ
กงัวลในเรือ่ง การอ่อนค่าของเงนิบาท และเงนิสกุลเอเซยีอื่นๆ จะท าใหต้ลาดขาดแรงซื้อ 
ภาพดชันีฯ จงึมองว่าจะมคีวามผนัผวนสงู จากการขดัแยง้ของปจัจยับวกและลบ 
 
 
กลยุทธก์ารลงทุน  ตลาดอาจผนัผวนมากขึน้ แต่กรอบน่าจะยงัเป็น sideway ซึง่จะเหมาะ
กบัการเกง็ก าไรช่วงสัน้ๆ แบบลงซื้อขึน้ขายในหุน้ขนาดเลก็หรอืหุน้ทีม่ขีา่วเฉพาะตวั
มากกว่า ............  ส าหรบัการเขา้เกง็ก าไรช่วงสัน้ หุน้ทีเ่ราคาดว่าอาจไดร้บัความสนใจ
จากนกัลงทุน อาท ิ PTTEP , HMPRO , TOG , VGI , UNIQ 
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 ลาดหุ้นไทยวานน้ี (20 ธ.ค.) – SET Index ปิดที ่ 1,511.65 จุด ลดลง 10.75 จุด หรอื -0.71% มูลค่าการซือ้ขาย 

41,238.21 ลา้นบาท ตลาดฯเคลื่อนไหวในลกัษณะเดยีวกบัต่างประเทศจากความกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์ในยุโรป และ
ยงัไรซ้ึง่ปจัจยับวกใหม่เขา้มากระทบตลาดฯ 

 ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่19,974.62 จุด เพิม่ขึน้ 91.56 จุด หรอื +0.46% ตลาดฯ

ไดแ้รงซือ้จากหุน้กลุ่มธนาคารเนื่องจากนกัลงทุนมคีวามคาดหวงัว่า นายโดนัลด ์ทรมัป์ ว่าทีป่ระธานาธบิดสีหรฐัฯ จะช่วย
ฟ้ืนฟูภาคธนาคารใหแ้ขง็แกร่งขึน้ เช่นเดยีวกบั Stoxx Europe 600 เพิม่ขึน้ +0.5% ปิดที ่361.32 จุด 

 ราคาน ้ามนัดิบ WTI – สญัญาน ้ามนัดบิ WTI  เพิม่ขึน้ 11 เซนต์ หรอื +0.2% ปิดที ่52.23 ดอลลาร/์บารเ์รล หลงั มกีาร

คาดการณ์ว่า สตอ็กน ้ามนัดบิของสหรฐัจะปรบัตวัลดลงมากกว่า 2 ลา้นบารเ์รลในสปัดาหท์ีแ่ลว้ 
 เศรษฐกิจจีน – กระทรวงพาณิชยข์องจนีเปิดเผยว่า เมด็เงนิลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) นอกภาคการเงนิ ในช่วง 

11 เดอืนแรกของปีนี้ เพิม่ขึน้ 55.3% เมื่อเทยีบรายปี สูร่ะดบั 1.617 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั 
 เศรษฐกิจไทย – ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบเป้าหมายนโยบายการเงนิประจ าปี 2560 โดยทีม่กีารเหน็ชอบกรอบอตัรา

เฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ทัง้ปี 2560 ที ่2.5% +/- 1.5% 
 กลุ่มมีเดีย – คสช.มกีารใชม้าตรา 44 เพื่อใหส้ว่นกจิการโทรทศัน์มกีารขยายเวลาการช าระค่าใบอนุญาตเป็นช าระภายใน 

2 ปี (จากเดมิ 1 ปี) โดยเสยีดอกเบีย้ 1.5% ต่อปี 
 กลุ่มยานยนต์ – ครม. มมีตอินุมตัิใหส้ทิธพิเิศษแก่ประเทศญี่ปุ่นโดยการยกเว้นการเรยีกเกบ็อากรศุลกากรส าหรบัการ

น าเขา้เหลก็และเหลก็กลา้ซึง่เป็นสว่นประกอบหลกัส าหรบักลุ่มยานยนต์ 
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News Release  
11หุ้นทีวีดิจิตอลตีปีก! 
WORK-MONOเด่นสดุ 
“ประยทุธ”์ ใช้ม.44 สัง่
ยดืเวลาจ่ายค่าไลเซนส ์

+ 
11 หุน้ทวีดีจิติอลมเีฮ.! WORK-MONO-RS โดดเดน่สดุ ขำนรบั “บิก๊ตู่” ประกำศใชม้ำตรำ 44 สัง่ขยำยเวลำ
กำรช ำระคำ่ไลเซนสแ์ละใหก้องทุนวจิยักสทช.สนับสนุนคำ่ใชจ้่ำยสง่สญัญำณดำวเทยีมปีละ 875 ลำ้นบำท 
ปลดลอ็กปญัหำสภำพคล่องทำงกำรเงนิทีต่งึตวัเกอืบทุกบรษิทั พรอ้มยดืเวลำคนืคลื่นวทิยรุฐัไปอกี 5 ปี(ขำ่ว
หุน้) 

   
BBLรบัข่าวดีสองเด้งศาล
สัง่กสทช.ห้ามทวงหน้ี + 

แบงกก์รงุเทพฯ รบัผลด ี  2 เดง้ เดง้แรกศำลปกครองสัง่กสทช.ระงบับงัคบัเอำเงนิค ำ้ประกนั บรษิทั ไทยทวี ี
งวด 4-6 กวำ่ 1 พนัลำ้น จนกวำ่คดจีะสิน้สดุ เดง้สองบิก๊ตู่ออกม. 44 ขยำยเวลำช ำระคำ่ใบอนุญำตทวีดีจิติอล 
โบรกฯ มอง BBL รบัเละ เน่ืองจำกเป็นเจำ้หน้ีทวีดีจิติอลรำยใหญ่กวำ่ 2.5 หมืน่ลำ้น(ขำ่วหุน้) 

   
SUPERมัน่ใจเงินทุนแกร่งตัง้
กองทุนหมืน่ล้านปีหน้า + 

SUPER มัน่ใจฐำนะกำรเงนิแขง็แกรง่ ไมห่วัน่ไรผู้ใ้ชส้ทิธแิปลง W3 ลัน่เตรยีมตัง้กองทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
มลูคำ่ 1.2-1.8 หมืน่ลำ้นบำท ช่วงปลำย Q2 หรอืตน้ Q3 ปีหน้ำ แถมได ้BBL หนุนเงนิกู ้2.7 หมืน่ลำ้นบำท
ซพัพอรต์กำรลงทุน(ขำ่วหุน้) 

   
SCNเน้ือหอม!กองทุนบ๊ิกลอ็
ตคาดธรุกิจขาขึน้ +                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SCN เน้ือหอม! กองทุนไทย-ต่ำงประเทศ ทุ่ม 1,027 ลำ้นบำท ซือ้บิก๊ลอ็ต 130 ลำ้นหุน้ ผูบ้รหิำรลัน่กองทุน
มองบวกธุรกจิ NGV-iCNG ขำขึน้ ชีห้ลงับิก๊ลอ็ตฟรโีฟลตพุ่งแตะ 37% จำกเดมิ 26% ลัน่งบปี 59 โตแกรง่ 
ลกูคำ้ออเดอรท์ะลกั(ขำ่วหุน้) 

   หุ้นไทยแชมป์อาเซียน ปีหน้า
ยงัมีเสน่หD์/Eต า่ + 

ตลท. ปลืม้มำรเ์กต็แคป พุ่ง 4.24 แสนลำ้นดอลลำรส์หรฐั เตบิโต 21.5% ครองแชมป์อนัดบั 1 ในอำเซยีน 
สอ่งกลอ้งปี 2560 ตลำดหุน้ไทยเป็นปีแห่งควำมทำ้ทำย เชื่อ บจ.ไทยยงัมพีืน้ฐำนแกรง่ ดำ้นตลำด mai ปี 
2560 คำดมบีจ.ใหมเ่ขำ้เทรดไมต่ ่ำกวำ่ 15 บรษิทั มลูคำ่ระดมทุนกวำ่ 2 หมืน่ลำ้นบำท(ทนัหุน้) 

   

EASONงานพ่นสีโตสวย รกุ
รายได้สร้างโรงไฟฟ้า + 

EASON เจำะตลำดพ่นสอีุตสำหกรรมประเทศอำเซยีนเตม็สบู เลง็ป ัม๊ยอดสง่ออกเพิม่ 25% ในปีหน้ำ ดำ้น 
"สนัน่ เอกแสงกุล" คำดปี 2560 ผลงำนโตต่อจำกปีน้ี พรอ้มอดังบ 40 ลำ้นบำท เสรมิก ำลงัผลติโรงงำน
เวยีดนำม ล่ำสดุเดนิหน้ำซือ้หุน้ บรษิทัแอดวำนซ ์เพำเวอร ์คอนเวอรช์ัน่ จ ำกดั หรอื APCON เพิม่ 1 ลำ้น
หุน้ เปิดช่องรบัทรพัยเ์สรมิรำยได ้จำกงำนวศิวกรรมกำรสรำ้งโรงไฟฟ้ำทีม่อีนำคตสดใส ฟำกนักวเิครำะห ์
แนะ "เกง็ก ำไร" (ทนัหุน้) 

   

THAI-BAลุ้นปลดธงแดง โบ
รกส่งซิกถึงเวลาสะสม + 

THAI-BA เตรยีมเฮ! ลุน้ ไอเคโอ ปลดธงแดงกำรแกไ้ขปญัหำขอ้บกพรอ่งทีม่นีัยส ำคญัต่อควำมปลอดภยัดำ้น
กำรบนิ (SSC) ในเดอืนม.ิย. 60 ขณะทีบ่ล.ฟิลลปิ เชยีร ์"ซือ้" BA ใหร้ำคำเป้ำหมำย 30.50 บำท หลงัมอง
แผนธุรกจิเตบิโตสดใส จำกกำรรบัเครือ่งบนิใหม ่4 ล ำ และมพีนัธมติรทำงกำรบนิเพิม่ขึน้ รวมถงึกำรเปิด
เสน้ทำงบนิใหมห่นุนจ ำนวนผูโ้ดยสำรโต 12-13% (ทนัหุน้) 

   OISHIควกั241ล้าน สยายปีก
ธรุกิจอาหาร เปิดตวัร้านแนว
ใหม่ 

+ 
OISHI ทุ่มงบ 241 ลำ้นบำท เปิดสำขำใหม-่รโีนวส์ำขำเดมิเสรมิแกรง่ธุรกจิ พรอ้มเดนิหน้ำขยำยธุรกจิอยำ่ง
ต่อเน่ือง เปิดตวัรำ้นแนวใหม ่"โออชิ ิอทีเทอเรยีม" เปิดช่องรบัทรพัย ์หวงัหนุนรำยไดก้ลุ่มอำหำรปีหน้ำโตไม่
ต ่ำกวำ่ 10% (ทนัหุน้) 
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