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ทิศทางตลาดหุ้นวันนี ้

( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

ไซด์ เวย์ ปั จจัยภายนอกยังไม่ ฟื้นเต็มที่
KGI คาด SET วันศุกร์ แกว่ งกรอบแคบ หลังจิตวิทยาหุ้นโลกยังไม่ฟืน้ + ราคานํ ้ามันลงต่อ ถ่วงหุ้
พลังงาน (วานนี ้ดัชนีลบกรอบจํากัด ตามคาด) ปั จจัยต่างประเทศยังไม่ฟืน้ ตัว หลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ทัว่ โลก ทังในสหรั
้
ฐฯ และยุโรป เผชิญแรงขายต่อเนื่อง (หลังปรับขึ ้นมาแรงหลายเดือน) ขณะที่ราคานํ ้ามั
สหรัฐฯ ลงต่อ 1.0% สูร่ ะดับปิ ดตํ่าสุดใหม่รอบ 7 เดือน หลังสํานักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุวา่ การ
ผลิตนํ ้ามันดิบของกลุม่ โอเปกเพิ่มขึ ้นสูร่ ะดับ 32.08 ล้ านบาร์ เรล/วัน ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดในปี นี ้ ยังคงเป็ น
ปั จจัยลบต่อหุ้นพลังงานตัวหลักๆ อย่างไรก็ดีปัจจัยภายในยังมีข่าวบวกให้ เก็งกําไรได้ ล่าสุดเวบไซต์ราช
กิจจานุเบกษา ประกาศคําสัง่ หัวหน้ า คสช. ตามมาตรา 44 ปลดล็อกกรณีรถไฟความเร็ วสูงไทย-จีน น่าจะ
ยังสร้ างความคึกคักให้ กบั หุ้นกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องเช่นกลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น สําหรับในสัปดาห์หน้ า
ปั จจัยที่น่าติดตามได้ แก่การประกาศผลตัดสินใจของ MSCI ว่าจะเพิ่มหุ้น A-share ของจีนเข้ าในการ
คํานวณดัชนี MSCI Emerging markets หรื อไม่ ทังนี
้ ้ consensus คาดว่าหุ้น A-share ของจีนจะได้ รับ
การเพิ่มนํ ้าหนักไปเพียง 1% ในรอบนี ้ ซึง่ เราเชื่อว่าจะมีผลกระทบน้ อยมากต่อตลาดหุ้นไทย

หุ้นเด่ นวันนี ้ ตามปั จจัยพืน้ ฐาน

( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

เก็งกําไร IHL, ECL / สะสม CPALL*
 IHL (เป้า Consensus 10.5 บาท) 1) ประเด็นสําคัญฯจากการ Company visit วานนี ้ i) ปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมในจีน ทําให้ โรงงานฟอกหนังหลายแห่งปิ ดตัวลง ส่งผลให้ งานรับจ้ างฟอกหนังในไทยมีดี
มานด์ที่สงู ขึ ้นมาก ii) IHL เตรี ยมขยายกําลังการผลิต (สําหรับงานฟอกฯ) รองรับดีมานด์ใน 3Q60
ราว +15%, อีก +100% ในกลางปี 2561 และอีก +100% ในกลางปี 2562 (รวมกําลังการผลิตจะ
เพิ่มจากปั จจุบนั 8.4 แสนตัว หนังวัว/ปี เป็ น 3 ล้ านตัว หนังวัว/ปี ) iii) ออเดอร์ สว่ นเพิ่มทังหมดสํ
้
าหรับ
กําลังการผลิตใหม่เป็ นการรับจ้ างฟอกฯ ทําให้ IHL ไม่ต้องแบกรับภาระการบริ หารจัดการต้ นทุนหนังฯ
2) Consensus คาดกําไรโต 26% CAGR 2559 – 2562 ซึง่ เราประเมินว่า มีโอกาสที่ Consensus จะ
ปรับประมาณการฯขึ ้น 3) คาดแนวโน้ มผลการดําเนินงาน 2Q60 โต YoY แต่จะลดลง QoQ เพราะ
เป็ นช่วง Low season (วันหยุดสงกรานต์) และจะกลับมาโตเด่นใน 3Q60 ต่อเนื่อง 4Q60 (ลุ้นกําไร
ทําจุดสูงสุดของปี ใน 4Q60) จากออเดอร์ ใหม่ที่จะเข้ ามาใน 3Q60 ไตรมาสนี ้จึงเป็ นโอกาสซื ้อ 4)
ประเมินกรอบ Uptrend line channel 8.65 – 9.30 บาท หากทะลุผ่านแนวต้ าน 9.30 บาทได้ ประเมิน
มีโอกาสทดสอบแนวต้ านถัดไปที่ 10.3 บาท แต่หากไม่ผ่านฯ แนะนํา “ซื ้อแนวรับ”
 ECL (เป้าพืน้ ฐาน 3.64 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นพักฐานบริ เวณใกล้ ±3 บาทแล้ วฟื น้ ตัว คาดพัก
ฐานจบ แนะนําพิจารณาที่แนวราคา 3.26 บาท หากวันนี ้ทะลุผ่านได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนว
ต้ านถัดไปที่ ±3.5 บาท แต่หากยังไม่ผ่านแนะนํา “สะสม” แนวรับ 3.10 บาท 2) ประเมินแนวโน้ มผล
การดําเนินงาน 2Q60 จะโต QoQ ต่อเนื่องจากฐานลูกค้ าสินเชื่อรถมือสองและบิ๊กไบค์ที่ขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง และจะ Turnaround จากขาดทุนสุทธิใน 2Q59 (ประเมินแนวโน้ มกําไรจะโตใน
รูปแบบ Snowball effect แบบไตรมาสต่อไตรมาส) 3) DE ณ สิ ้น 1Q60 ยังตํ่าเพียง 1.6 เท่า เทียบ
กับอุตสาหกรรมฯที่สงู ราว 4 – 5 เท่า ประเมินยังมีโอกาสในการขยายสินเชื่อเชิงรุกได้ อีก ทําให้ คาด
แนวโน้ ม EPS จะเติบโตได้ ตามที่เราประมาณการฯได้ คือ 22.5% CAGR 2560 - 63
 CPALL* (เป้าพืน้ ฐาน 80 บาท) 1) ประเมินแนวโน้ มการบริ โภคในประเทศจะฟื น้ ตัวต่อเนื่อง
โดยเฉพาะใน 4Q60 และ 1Q61 ซึง่ จะเป็ นบวกต่อแนวโน้ มผลการดําเนินงานหุ้นกลุม่ ค้ าปลีก ดังนัน้
ราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมา (คาดเป็ นผลจากเข้ า Low season + ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคเดือน พ.ค. ชะลอ
ตัวชัว่ คราว) เป็ นโอกาสสะสม 2) ราคาหุ้นพักฐานใกล้ บริ เวณ แนวรับเส้ นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA) ที่
61 บาท แนะนํา “สะสม” และแนะนํา “เก็งกําไร” หากราคาหุ้นดีดตัวพ้ นแนวต้ าน 62.25 บาท
ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้ านถัดไปที่ 64 บาท และ 65.75 บาท (Stop loss 61 บาท) ... วันนีฝ้ ่ าย
วิ จยั ฯ ออกบทวิ เคราะห์ ปัจจัยพืน้ ฐานกลุ่มค้าปลี ก

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท ”) มิไดใหการรับรองใดๆ ถึงความถูกตองและแทจริงของขอมูลในเอกสารนี้ (“ ขอมูล ”) ดังนั้นไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทไมขอ
รับผิดชอบตอความเสียหายในรายได หรือผลประโยชนใดๆ ทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นจากการใช ขอมูล และขอมูลนี้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการชักชวนหรือชี้นําใหซื้อขายหลักทรัพยใดๆ ทั้งนี้ขอมูลถูก
จัดทําขึ้นจากแหลงของขอมูลที่เปนปจจุบันและ บริษัทสงวนสิทธิในการแกไขขอความใดๆในเอกสารนี้โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา
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(0) THAI* รอพิจารณาแผนเพิ่มทุนของ NOK รอบใหม่ (บางกอกโพสต์ ) หลังจากที่ THAI ไม่ได้ ใช้
สิทธิ์จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ NOK ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของ THAI ลดลงเหลือ 21.57% (จาก 39.2%
ก่อนหน้ านี ้) อย่างไรก็ตาม ประธานบอร์ ด THAI ยังคงให้ ความร่ วมมือกับ NOK เพื่อให้ บริ ษัทอยู่รอดได้
นอกจากนี ้ NOK ยังคงอยู่ในช่วงเจรจาหาพันธมิตรต่างชาติรายใหม่เข้ ามาแทนส่วนของ THAI ที่ไม่ใช้ สิทธิ์
เพิ่มทุน ซึง่ หากสําเร็ จ ก็จะส่งผลดีตอ่ การได้ เงินทุนส่วนเพิ่มในอนาคต ขณะที่มีความเป็ นไปได้ วา่ NOK จะ
มีการนําเสนอแผนปรับโครงสร้ างที่น่าสนใจสําหรับการเพิ่มทุนรอบใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมและพันธมิตร
ใหม่ เรายังคงแนะนํา “ถือ” ทัง้ THAI และ NOK โดยมีราคาเป้าหมาย 19.09 และ 5.35 บาท
ตามลําดับ
(+) ASAP ต่ อยอด asap Auto Park ส่ ูรูปแบบคอมมนิู ตมี ้ อลล์ หนุนโต (ข่ าวหุ้น) ASAP เดินหน้ าต่อ
ยอดพัฒนา asap Auto Park ย่านบางนาตราด สูร่ ูปแบบคอมมูนิตี ้ มอลล์ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้ าแบบครบวงจร พร้ อมเปิ ดให้ บริ การได้ ไตรมาส 1/61 เล็งขยายเพิ่มอีก 4-6 จุดตามหัวเมืองท่องเที่ยว
น (ทันหุ้น) BEAUTY รู้ทางตลาด เล็งปรับ
(+) BEAUTY* โฟกัสกลุ่มรี เทล เติมไซซ์ มนิ ิปพรมเซเว่
ู
สินค้ าไซส์มินิลงร้ านสะดวกซื ้อเซเว่นอีเลฟเว่น 1,100 สาขา ตอบโจทย์กําลังซื ้อกลุม่ ลูกค้ ารี เทล จากเดิม
เน้ นไซซ์ใหญ่จบั กลุม่ นักท่องเที่ยว ปูทางอนาคตกระจายครบทุกสาขาทัว่ ไทย แถมซุม่ ศึกษาตลาดแดน
มังกรมัน่ ใจผลงานโค้ งหลังพีค อานิสงส์ไฮซีซนั หนุน

หุ้นที่แนะนําก่ อนหน้ า
 COM7* (เป้า Consensus 12.7 บาท ... สงสุ
ู ด 15 บาท) ประเมินแนวรับ 11.4 บาท แนวต้ าน 13
บาท โดยมีแนวต้ านจิตวิทยาที่ 12 บาท (Trailing stop 11.2 บาท) … คงมุมมองบวกต่อแนวโน้มผล
การดําเนิ นงานของ COM7* ทัง้ จาก Organic growth ทีย่ งั เติ บโตต่อเนือ่ ง + Inorganic growth ที ่
จะเริ่ มใน 2Q60 และคาดเห็นผลใน 2H60 จากการเข้าซื ้อกิ จการ U-store + เข้าบริ หารพืน้ ทีข่ ายใน
เทสโก้ โลตัส + การเปิ ดร้านใหม่ (Oppo / หัวเว่ย / กล้องดิ จิตอล)
 MONO (เป้าพืน้ ฐาน 3.98 บาท) ยืนเหนือแนวต้ านเทรนไลน์ที่ 3.40 บาทได้ ประเมินขึ ้นทดสอบ
แนวต้ านถัดไปที่ ±3.80 บาท / แนวรับ 3.40 บาท (Stop loss 3.30 บาท)
 VNT (เป้า Consensus 24.5 บาท) ประเมินแนวต้ าน 20.4 บาท หากผ่านได้ มีโอกาสทดสอบแนว
ต้ าน ถัดไปที่ 21.1 บาท และถัดไปที่ 23 บาท / แนวรับ 19.6 บาท (Stop loss 19.3 บาท)
 ASAP (เป้าพืน้ ฐานเบือ้ งต้ น 6.5 บาท) สําหรับนักลงทุนที่เข้ าซื ้อตามที่เราแนะนําก่อนหน้ า
แนะนํา ”Let profit run” โดยกําหนด Trailing stop 6.35 บาท
 TWPC (เป้า Consensus 10.7 บาท) ประเมินแนวรับ 9.65 บาท แนวต้ าน 10 บาท และถัดไป 10.3
บาท (Stop loss 9.4 บาท)
 GUNKUL* (เป้าพืน้ ฐาน 5 บาท) ประเมินราคาหุ้นมีโอกาสรี บาวด์ ทดสอบแนวต้ านเทรนไลน์ขาลง
ที่ 4.4 บาท กําหนด Stop loss 4.10 บาท

Report ตามปั จจัยพืน้ ฐานวันนี ้
 กลุ่มค้ าปลีก นํา้ หนักการลงทุน “มากกว่ าตลาดฯ” แนวโน้ มรายได้ ภาคเกษตรที่เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ งและหนี ้ครัวเรื อนที่ลดลง น่าจะช่วยเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคและกําลังซื ้อให้ เพิ่มขึ ้น
ดังนัน้ ฝ่ ายวิจยั ฯ จึงมีมมุ มองที่เป็ นบวกมากขึ ้นกับแนวโน้ มการฟื น้ ตัวของการบริ โภค ซึง่ จะทําให้ ยอด
ค้ าปลีกเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย เลือก CPALL* และ HMPRO* เป็ นหุ้นเด่น
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Disclaimer

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท ”) มิไดใหการรับรองใดๆ ถึงความถูกตองและแทจริงของขอมูลในเอกสารนี้ (“ ขอมูล ”) ดังนั้นไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทไมขอ
รับผิดชอบตอความเสียหายในรายได หรือผลประโยชนใดๆ ทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นจากการใช ขอมูล และขอมูลนี้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการชักชวนหรือชี้นําใหซื้อขายหลักทรัพยใดๆ ทั้งนี้ขอมูลถูก
จัดทําขึ้นจากแหลงของขอมูลที่เปนปจจุบันและ บริษัทสงวนสิทธิในการแกไขขอความใดๆในเอกสารนี้โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา

