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ทิศทางตลาดหุ้นวันนี ้

( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

ไซด์ เวย์ ต่อ ฟั นด์ โฟลว์ ชะลอก่ อนการประชุมเฟด
KGI คาด SET วันจันทร์ ไซด์ เวย์ ต่อ โฟลว์ ต่างชาติชะลอก่ อนผลประชุมเฟดวันพุธนี ้ (ศุกร์ ที่แล้ ว
ดัชนีฯ ลบเล็กน้ อย อ่อนกว่าที่เราคาด หลังหุ้นกลุม่ ปิ โตรฯ ลงตามความกังวลต่อข่าว IPO หุ้นลอตเต เคมิ
คอล ในมาเลเซีย เพิ่มทางเลือกของต่างชาติ และหุ้นแบงก์ลงตามความกังวลต่อกรณี EARTH) เมื่อวัน
ศุกร์ ที่แล้ วดัชนีฯ หุ้นสหรัฐฯ ไม่ไปทางเดียวกัน ดาวโจนส์ยงั ขึ ้นต่อ แต่แนสแดกร่ วงแรง 1.8% หลังผู้บริ หาร
ของโกลด์แมน แซค ออกมาเตือนถึงหุ้นกลุม่ เทคโนโลยีซงึ่ ปรับขึ ้นมาต่อเนื่อง ด้ านสัญญาเฟดฟั นด์ฟิวเจอร์
ให้ นํ ้าหนัก 100% ว่าเฟดจะขึ ้นดอกเบี ้ยในการประชุมวันพุธนี ้ และให้ นํ ้าหนัก 57% ต่อการขึ ้นดอกเบี ้ยอีก
ครัง้ ใน ธ.ค. 2560 หลังจากการแถลงของนายเจมส์ คอมีย์ อดีตผู้ว่าเอฟบีไอ ไม่ได้ เป็ นความเสี่ยงให้
โดนัลด์ ทรัมป์ถูกถอดถอนแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ KGI ประเมินว่าตลาดหุ้นจะแกว่งตัวในต้ นสัปดาห์นี ้ เพื่อรอ
ความชัดเจนจากผลประชุมเฟด ทังเรื
้ ่ องของแนวโน้ มดอกเบี ้ยในช่วงครึ่งหลังของปี รวมทังสั
้ ญญาณการ
ดําเนินนโยบายลดงบดุลของเฟด โดยนักเศรษฐศาสตร์ KGI คาดเฟดจะเริ่ มลดงบดุลฯ ในไตรมาส 4/2560

หุ้นเด่ นวันนี ้ ตามปั จจัยพืน้ ฐาน

( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

เก็งกําไร ECL, ASAP
 ECL (เป้าพืน้ ฐาน 3.64 บาท) 1) ประเมิน แนวต้ านแรก 3.26 บาท หากผ่านได้ ประเมินทดสอบ
แนวต้ านกรอบ Uptrend line channel ที่ 3.40 บาท (โดยมีจดุ สูงสุดเดิมที่ 3.84 เป็ นแนวต้ านสําคัญ)
แนวรับ 3.10 บาท (Trailing stop 3.06 บาท) 2) ประเมินแนวโน้ มผลการดําเนินงาน 2Q60 จะโต
QoQ ต่อเนื่องจากฐานลูกค้ าสินเชื่อรถมือสองและบิ๊กไบค์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (ลูกค้ าส่วนใหญ่
เป็ นสินเชื่อ 48 เดือน) และจะ Turnaround จากขาดทุนสุทธิใน 2Q59 (มีรายการค่าใช้ จ่ายพิเศษที่
เกิดขึ ้นจากการขายหุ้น PP ให้ กบั พันธมิตรต่างชาติในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดฯ รวม 42.75 ล้ านบาท)
 ASAP (เป้าพืน้ ฐานเบือ้ งต้ น 6.5 บาท อิง PEG 1.0 เท่ า) 1) ประเมินแนวโน้ มผลการดําเนินงาน
หลักจะเติบโตแบบไตรมาสต่อไตรมาส จากการขยายพอร์ ตรถเช่าอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดแตะระดับ
1 หมื่นคันแล้ ว (+20% YTD) ซึง่ ส่วนใหญ่ >90% เป็ นรถเช่าระยะยาว ทําให้ แนวโน้ มรายได้ ค่าเช่าจะ
เติบโตได้ ตอ่ เนื่อง (ความเสี่ยงตํ่า) 2) จํานวนรถที่หมดสัญญาเช่าพร้ อมขายเป็ นรถมือสองที่จะเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ เป็ น Upside เพราะปั จจุบนั รถทังหมดขายเข้
้
าลานประมูล ขณะที่ใน 1Q61 จะพร้ อมเปิ ดเต้ นท์
ขายเอง (ASAP Auto park) ซึง่ จะทําให้ อตั รากําไรจากการขายเพิ่มราว +20% ต่อคัน 3) ในเชิง
Valuation ฝ่ ายวิจยั ฯประเมินอัตราการเติบโตของ EPS +30% CAGR 2560 – 62 อิง PEG 1 เท่าจะ
ได้ ราคาเหมาะสม 6.5 บาท (เปรี ยบเทียบกับ KCAR ที่ PE ตํ่ากว่า ประเมินว่าเหมาะสมกับกลยุทธ์กา
ดําเนินธุรกิจที่อนุรักษ์ นิยม โดย KCAR ตังเป
้ ้ าพอร์ ตรถเช่าปี นี ้โตเพียง 3% และเน้ นกําไรจากการขาย
รถมือสองที่ปีนี ้ฟื น้ ตัวดี จึงแนะนํา อ่อนตัวสะสม เน้ นเอาปั นผล 6-7% สําหรับปี นี ้) ... ASAP เข้า
คํานวณดัชนี FTSE Fledgling index ครัง้ แรกเริ่ มคํานวณ 16 มิ .ย.

หุ้นมีข่าว
KTB* ยอมรับว่ าธนาคารมีการปล่ อยก้ ูให้ กับ EARTH ความเห็น: การผิดนัดชําระหนี่ของ EARTH จะ
มีผลต่อการผิดชําระหนี ้ของเงินกู้สว่ นที่เหลือของบริ ษัท ทังนี
้ ้เนื่องจาก EARTH มีเงินกู้ยืม (รวมหุ้นกู้) อยู่ที่
ประมาณ 22 พันบ้ านบาท (รวมหุ้นกู้ 5.5 พันล้ านบาท) ในการประเมินผลกระทบจึงทําเป็ น Sensitivity
หากว่า KTB มีเงินให้ ก้ ยู ืมทุก ๆ 2 พันล้ านบาท การผิดนัดชําระหนี ้จะทําให้ NPL ธนาคารเพิ่มขึ ้น
ประมาณ 2% และทําให้ ธนาคารต้ องตังสํ
้ ารองเพิ่มประมาณ 1.2 พันล้ านบาท และทําให้ กําไรลดลง 3%
(ใช้ สมมติฐานว่าธนาคารรักษาระดับ NPL coverage ที่ 112%). ดังนันในกรณี
้
ทําให้ มีความเสี่ยงต่อการ
ปรับลดลงเป้าหมายลง
(-) KTB* พร้ อมอุ้ม EARTH หวังผ้ ูบริหารแก้ ปัญหาจริงจัง – มั่นใจสถานการณ์ คลี่คลาย (กรุ งเทพ
ธุรกิจ) ยํ ้าเงินกองทุนแกร่ งมัน่ ใจกระทบผลดําเนินงานเล็กน้ อย แบงก์กรุงไทยพร้ อมช่วยเหลือ"เอิร์ธ" หาก
แก้ ปัญหาจริ งจัง ยํ ้าเงินกองทุนแกร่ง ชี ้หากต้ องตังสํ
้ ารองเพิ่ม กระทบผลดําเนินงานเพียงเล็กน้ อย ด้ าน
นักวิเคราะห์ ประเมิน "เอิร์ธ" ส่อดัน"เอ็นพีแอล"กรุงไทยเพิ่ม 0.2% ขณะวงการกองทุน เชื่อปั ญหาไม่ลาม

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้
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