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( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

บวกกรอบจํากัด ปั จจัยต่ างประเทศชัดเจนขึน้
KGI คาด SET วันศุกร์ บวกแคบๆ จิตวิทยาตลาดหุ้นโลกดีขึ ้น หลังความเสี่ยงโดนัลด์ ทรัมป์จะถูกถอด
ถอน ลดลงมาก ขณะที่ปัจจัยในยุโรปมีผลจํากัดต่อหุ้นไทย (วานนี ้ดัชนีฯ แกว่งตัว ก่อนปิ ดบวกเล็กน้ อย
ดีกว่าคาด) สําหรับปั จจัย 3 อย่างในตลาดหุ้นโลกเมื่อวานนัน้ i) การแถลงของอดีตผู้วา่ เอฟบีไอ – ไม่ได้
ระบุวา่ ทรัมป์แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เราประเมินว่าประเด็นยื่นถอดถอนทรัมป์จะหมดไป อย่าง
น้ อยในช่วงสัน้ ii) ผลเลือกตังทั
้ ว่ ไปของอังกฤษ - นายกฯ เทเรซา เมย์ ชนะเลือกตังแต่
้ ไม่ได้ เสียงข้ างมาก
โดยผลเอกซิทโพลได้ 314 ที่นงั่ จากทังหมด
้
650 ที่นงั่ ในสภา ส่งผลให้ นางเมย์น่าจะต้ องจัดตังรั้ ฐบาลผสม
iii) ผลประชุม ธ.กลางยุโรป (ECB) คงดอกเบี ้ยและระดับของการกระตุ้นทางการเงิน เป็ นไปตามนัก
เศรษฐศาสตร์ KGI คาด และ ECB ได้ ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อเล็กน้ อย ส่งผลให้ ตลาดเพิ่มความ
คาดหวังว่า ECB อาจยืดมาตรการ QE ไปถึงปี 2561 เรามองว่าปั จจัยภายนอกมีความชัดเจนเป็ นลําดับ
เหลือเพียงการประชุมเฟดในวันที่ 13-14 มิ.ย. เท่านัน้ ภาวะตลาดหุ้นจึงน่าจะค่อยๆ ดีขึ ้น ในช่วงครึ่งหลัง
ของเดือน มิ.ย. ด้ านปั จจัยภายใน ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค พ.ค. ลดลงเป็ นครัง้ แรกในรอบ 6 เดือน แต่
เรามองว่าเป็ นภาวะชัว่ คราวจากเหตุระเบิดใน กทม. ไม่ได้ ชี ้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่อย่างใด

หุ้นเด่ นวันนี ้ ตามปั จจัยพืน้ ฐาน

( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

เก็งกําไร ASAP, COM7*, AH
 ASAP (เป้าพืน้ ฐานเบือ้ งต้ น 6.5 บาท อิง PEG 1.0 เท่ า) 1) จากการ Company visit ASAP วาน
นี ้ และ KCAR สัปดาห์ที่แล้ ว เราประเมิน แม้ PE 2560 ของ ASAP จะสูงที่ระดับ 27 เท่า เทียบกับ
KCAR ที่ระดับ 11 เท่า แต่เราประเมินว่าเป็ นสิ่งที่เหมาะสมกับอัตราการเติบโตของกําไร และกลยุทธ์
การดําเนินธุรกิจของทัง้ 2 บริ ษัทแล้ ว โดยพอร์ ตรถเช่าของ ASAP ล่าสุดแตะระดับ 1 หมื่นคัน (+20%
YTD) ขณะที่ KCAR ตังเป
้ ้ าทังปี
้ โตเพียง 3% และรวมถึงกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตที่แตกต่างกัน
โดย ASAP มุ่งเน้ นขยายพอร์ ตรถเช่าให้ มี Economy of scale แล้ วรุกธุรกิจเสริ มที่มีมาร์ จิ ้นสูง ขณะที่
KCAR มุ่งเน้ นการรักษาจํานวนพอร์ ตรถเช่าให้ คงที่ (โดยสรุปประเมินว่า KCAR กําไรปี นี ้โตเพราะ
อุตสาหกรรมรถมือสองดี แต่ ASAP กําไร 1-2 ปี นี ้โต เพราะกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ + อุตสาหกรรมฯ
ดี) 2) ประเมินราคาเป้าหมาย ASAP โดยใช้ PEG 1 เท่า (PE 30 เท่า) ได้ = 6.5 บาท 3) ประเมิน
กรอบราคา 5.35 – 6.0 บาท แนะนํา “ซื ้อเก็งกําไร” ASAP ทังนี
้ ้สําหรับ KCAR แนะนํา “อ่อนตัว
สะสม” เน้ นเอาปั นผล (Dividend yield 6-7%) ... ASAP เข้าคํานวณดัชนี FTSE Fledgling index
ครัง้ แรกเริ่ มคํานวณ 16 มิ .ย.
 COM7* (เป้า Consensus 12.3 บาท ... สงสุ
ู ด 15 บาท) 1) เรายังคงมุมมองบวกต่อแนวโน้ มผล
การดําเนินงานของ COM7* ทังจาก
้
Organic growth ที่ยงั เติบโตต่อเนื่อง + Inorganic growth ที่จะ
เริ่ มใน 2Q60 และคาดเห็นผลใน 2H60 จากการเข้ าซื ้อกิจการ U-store + เข้ าบริ หารพื ้นที่ขายในเทส
โก้ โลตัส + การเปิ ดร้ านใหม่ (Oppo / หัวเว่ย / กล้ องดิจิตอล) 2) สินค้ าใหม่ๆ ของค่าย Apple ที่
เปิ ดตัวในงาน WWDC2017 + iPhone ใหม่ ที่ยงั ไม่เปิ ดตัวเป็ นทางการ คาดจะเริ่ มวางขายปลายปี จะ
เป็ น Catalyst หนุนผลการดําเนินงาน 3) ประเมินแนวรับ 11.6 บาท แนวต้ าน 13 บาท โดยมีแนวต้ าน
จิตวิทยาที่ 12 บาท (Trailing stop 11.2 บาท) 4) Valuation ไม่แพง PE 2560 = 25.4 เท่า (ค่าเฉลี่ย
กลุม่ ค้ าปลีก = 25.5 เท่า) แต่อตั ราการเติบโตของกําไรสูงกว่ามาก COM7* คาด EPS 2560 โต
34.7% YoY แต่ค่าเฉลี่ยกลุม่ ฯ 19% และหากไม่นํากําไรของ COM7* มาคํานวณ อัตราการเติบโต
กําไรของกลุม่ ฯ จะตํ่าเพียง 16%
 AH (เป้า Consensus 23.3 บาท .. คาดจะทยอยปรั บขึน้ ) 1) Consensus ทยอยปรับประมาณ
การฯขึ ้นตามที่เราคาด ภายหลังการเข้ าลงทุนธุรกิจชิ ้นส่วนยานยนต์ Sakthi Global Auto Holdings
Limited (SGAH) (เราคาดการณ์ไว้ ตงแต่
ั ้ 26 พ.ค.) ล่าสุด Consensus คาดกําไรปี 2560 ไว้ >700
ล้ านบาท คิดเป็ น EPS >2.15 บาท/หุ้น (จากเดิมก่อนการลงทุนฯ Consensus คาดกําไร <600
ล้ านบาท) ทําให้ PE 2560 ล่าสุด < 11 เท่า 2) ประเมินแนวรับ 23.4 บาท และ 22.8 บาท แนะนํา
“เก็งกําไรแนวรับ” โดยประเมินแนวต้ าน 25.5 บาท – 27.0 บาท

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้
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