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( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

รี บาวด์ แต่ ยังอยู่ในกรอบจากัด
KGI คาด SET วันอังคารฟื ้ นตัว หลังหุ้นโลกคลายกังวลสงครามการค้ า + ราคาน ้ามันปรับขึ ้นลดทอน
ผลจาก XD effect ของหุ้น PTT* (PTT* ขึ ้น XD เงินปั นผล 12 บาท/หุ้น มีผลต่อดัชนีฯ 3.41 จุด) หุ้น
สหรัฐฯ ปรับขึ ้นแรงเมื่อคืน ตามข่าว i) ประธานสภาผู้แทนสหรัฐฯ เองกลับแถลงไม่เห็นด้ วยต่อมาตรการ
ภาษีเหล็ก/อลูมิเนียม อาจส่งผลให้ โดนัลด์ ทรัมป์ คิดอีกรอบเกี่ยวกับเรื่องนี ้ ii) ทรัมป์กล่าวในทวีตเตอร์
ส่วนตัวว่าจะไม่มีการยุติมาตรการภาษีดงั กล่าว เว้ นแต่วา่ การเจรจาค้ าเสรี NAFTA มีดีลที่ดีกบั สหรัฐฯ
จากข่าวดังกล่าว ตลาดจึงมองว่าประเด็นดังกล่าวเป็ นเรื่องการเมืองเท่านัน้ อย่างไรก็ดีอพั ไซด์ของการรี
บาวด์ยงั มีจากัด หลังบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ เด้ งเช่นกัน และเทรดเดอร์ สว่ นหนึ่งยังชะลอเพื่อติดตามตัวเลข
ค่าจ้ างแรงงาน (wage growth) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ นี ้ ภาพรวม SET ช่วงสันจึ
้ งยังเป็ นไซด์เวย์ เพื่อรอ
ปั จจัยดังกล่าว ผนวกกับปั จจัยสาคัญในประเทศในวันที่ 8 มี.ค. ซึง่ สนช. จะพิจารณากฎหมายเลือกตังซึ
้ ง่
ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการมาแล้ ว

หุ้นเด่ นวันนี ้ ตามปั จจัยพืน้ ฐาน

( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

เก็งกาไร COM7*, SGP*, SIMAT
 COM7* (เป้า Consensus 20.2 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นพักฐานทีแ่ นวรับหลังปรับขึ ้นแรงตาม
คาดแล้ ว เป็ นโอกาสซื ้อเก็งกาไร ประเมินแนวรับ 18.3 บาท / แนวต้ าน 20 บาท (Trailing stop 17.5
บาท) 2) เราประเมินความชัดเจนเรื่องการเลือกตัง้ (เริ่มให้ มีการจดทะเบียนจัดตังพรรคการเมื
้
อง และ
นายกฯ กาหนดกรอบการเลือกตังไม่
้ เกิน ก.พ.2562) จะทาให้ Sentiment เศรษฐกิจและการบริโภคใน
ประเทศเป็ นบวกต่อเนื่องได้ 3) ประเมินดีมานด์ สินค้ าไอที ยังเติบโตรองรับยุคดิจิตอล และ
ผู้ประกอบการหลักทยอยออกสินค้ ารุ่นใหม่ๆ เช่น Samsung S9, และ iPhone เตรียมเปิ ดตัว iPhone
SE2 เป็ นต้ น โดย Consensus ยังคาดกาไรปี นี ้โต +22.2% YoY ... นักลงทุนอาจพิจารณาเก็งกาไรใน
หุ้นค้าปลีกตัวอืน่ ทีย่ งั มี Upside และฝ่ ายวิ จยั ฯยังแนะนา "ซื ้อ" เช่น CPALL*, ROBINS* เป็ นต้น
 SGP* (ยังไม่ มีเป้า Consensus) 1) จากการเยี่ยมชมกิจการคลังสินค้ าและท่าเรือรับแก๊ ส ที่ประเทศ
จีน เราประเมิน i) ความเสี่ยงขาดทุนสต๊ อกจากราคาแก๊ สทีป่ รับลงจากปั จจัยฤดูกบาลรอบนี ้มีน้อย
จาก Inventory days ที่ต่าเพียง 10 วัน ii) วางแผนธุรกิจขยายการลงทุนธุรกิจ LNG รองรับดีมานด์ใน
จีน (LNG มีดีมานด์เพิ่มขึ ้นมากในจีน เพราะนโยบายลดการใช้ ถ่านหินผลิตไฟฟ้าของจีน) คาดมี
ความคืบหน้ าลงทุนภายในปี นี ้ iii) วางแผนขยายตลาด LPG ไปจีนตอนบน ที่หา่ งจากท่าเรือ ซึง่ จะทา
ให้ มีโอกาสได้ อตั รากาไรที่สงู ขึ ้น (ปั จจุบนั SGP เน้ นขายจีนตอนใต้ ) 2) Valuation ไม่แพง Trailing PE
เพียง 10.2 เท่า 3) ปั นผล 1 บาท/หุ้น คิดเป็ น Dividend yield 3.2% (XD 8 มี.ค.) และแตกพาร์ จาก
1.0 บาท/หุ้น เป็ น 0.5 บาท/หุ้น 4) ประเมินแนวรับ 30.75 บาท และ 30 บาท / แนวต้ าน 32 บาท และ
34 บาท (Trailing stop 29.5 บาท)
 SIMAT (เป้าพืน้ ฐาน 5.1 บาท) 1) ผลการดาเนินงาน 4Q60 คาดจะเป็ นจุดต่าสุดแล้ ว โดยมีกาไร
ปกติจากการดาเนินงานแล้ ว แต่มีการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญราว 15.4 ล้ านบาท ทาให้ ปี 2560
รายงานผลขาดทุนสุทธิ 8.5 แสนบาท (หากตัดรายการดังกล่าวออก ปี 2560 จะมีกาไรปกติ 6.9 ล้ าน
บาท) ขณะที่ธุรกิจ Label&stamping มีกาไร และธุรกิจอินเตอร์ เนตบรอดแบนด์ขาดทุนลดลงต่อเนื่อง
2) คาดแนวโน้ มผลการดาเนินงานปี 2561 จะ Turnaround ต่อเนื่องได้ จาก i) ธุรกิจอินเตอร์ เนตบ
รอดแบนด์ ถึงจุดคุ้มทุน ไม่เป็ นตัวถ่วงหนักแบบในอดีต ii) ธุรกิจ Label&Stamping เริ่มรับรู้ออ
เดอร์ iPhone X ใน 1Q61 และต่อเนื่องกลางปี นี ้ iPhone SE2 iii) เตรียมประกาศซื ้อกิจการที่มีกาไร
แล้ ว มาเสริมธุรกิจ Label&Stamping 3) ประเมินราคาหุ้นเริ่มสร้ างฐานที่แนวราคา ±3.5 บาท
แนะนา "เก็งกาไร" แนวรับ 3.50 บาท แนวต้ านแรก 3.70 บาท และถัดไปที่ 4.10 บาท (Stop loss
3.30 บาท)

*บริษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“ บริ ษทั ”) มิได้ให้กำรรับรองใดๆ ถึงควำมถูกต้องและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสำรนี้ (“ ข้อมูล ”) ดังนั้นไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดก็ตำม บริ ษทั ไม่ขอ
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยในรำยได้ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ ข้อมูล และข้อมูลนี้มิได้จดั ทำขึ้นเพื่อเป็ นกำรชักชวนหรื อชี้นำให้ซ้ือขำยหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้ขอ้ มูลถูก
จัดทำขึ้นจำกแหล่งของข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั และ บริ ษทั สงวนสิทธิในกำรแก้ไขข้อควำมใดๆในเอกสำรนี้โดยมิตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
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*บริษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“ บริ ษทั ”) มิได้ให้กำรรับรองใดๆ ถึงควำมถูกต้องและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสำรนี้ (“ ข้อมูล ”) ดังนั้นไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดก็ตำม บริ ษทั ไม่ขอ
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยในรำยได้ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ ข้อมูล และข้อมูลนี้มิได้จดั ทำขึ้นเพื่อเป็ นกำรชักชวนหรื อชี้นำให้ซ้ือขำยหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้ขอ้ มูลถูก
จัดทำขึ้นจำกแหล่งของข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั และ บริ ษทั สงวนสิทธิในกำรแก้ไขข้อควำมใดๆในเอกสำรนี้โดยมิตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ

