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Thailand in focus   

 
รายงานดัชนีตลาดหุ้น 
 ปิด เปล่ียนแปลง % 
SET index 1808.89 -3.09 -0.17 

SET50 1189.54 -3.63 -0.30 

SET P/E  18.62 

SET P/BV 2.10 

SET Div. Yield 2.77% 

DOW 24874.76 336.70 1.37 

NASDAQ 7330.71 72.84 1.00 

ดัชนีชีว้ัดเศรษฐกิจ/ตลาดหุ้น 
 ปิด % 
เงินบาท/ดอล์ลา่ร์สหรัฐ   31.41 -0.06 

ดอกเบีย้พนัธบตัรสหรัฐ 10 ปี 2.882 +4.8bps 

ราคาน า้มนัเบรนท์ (US$) 65.52 +1.57 

ราคาน า้มนั US WTi (US$) 62.59 +1.89 

ราคาน า้มนัดบิดไูบ (US$) 62.35 +1.45 

ดชันีคา่ระวางเรือ – BDI 1,210 +0.25 

ราคาทองค าสป็อต (US$) 1,320 -0.18 

มูลค่าการซือ้ขาย 69,298 ล้านบาท 
ล้านบาท ซือ้ ขาย สุทธิ 
สถาบนัในประเทศ 8,114 7,071 1,044 
ต่างประเทศ 20,931 26,004 -5,073 
รายบคุคล 30,612 27,720 2,892 
บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ 10,313 9,176 1,137 
มูลค่าการซือ้ขายสูงสุด รายอุตสาหกรรม 
 ล้านบาท % % of total 
Energy 25,223 -0.2 36.4 
Comm 7,129 2.1 10.3 
Petro 4,173 -2.4 6.0 
Bank 3,789 -0.4 5.5 
Trans 3,762 -0.8 5.4 
มูลค่าการซือ้ขายสูงสุด รายหลักทรัพย์ 

 ปิด (บาท) % ล้านบาท 
PTT 562 1.1 9,448 
CPALL 87 2.7 4,227 
EA 59.75 -5.5 3,208 
BANPU 23.20 2.2 2,757 
PTTEP 111.50 -3.0 2,530 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทศิทางตลาดหุ้นวันนี ้              ( รักพงศ์ ไชยศภุรากลุ เลขทะเบียนฯ: 19838) 

รีบาวด์ แต่ยังอยู่ในกรอบจ ากัด  
KGI คาด SET วันอังคารฟ้ืนตัว หลงัหุ้นโลกคลายกงัวลสงครามการค้า + ราคาน า้มนัปรับขึน้ลดทอน
ผลจาก XD effect ของหุ้น PTT* (PTT* ขึน้ XD เงินปันผล 12 บาท/หุ้น มีผลตอ่ดชันีฯ 3.41 จดุ) หุ้น
สหรัฐฯ ปรับขึน้แรงเม่ือคืน ตามข่าว i) ประธานสภาผู้แทนสหรัฐฯ เองกลบัแถลงไมเ่ห็นด้วยตอ่มาตรการ
ภาษีเหล็ก/อลมิูเนียม อาจสง่ผลให้โดนลัด์ ทรัมป์ คิดอีกรอบเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ii) ทรัมป์กลา่วในทวีตเตอร์
สว่นตวัวา่จะไมมี่การยตุิมาตรการภาษีดงักลา่ว เว้นแตว่า่การเจรจาค้าเสรี NAFTA มีดีลที่ดีกบัสหรัฐฯ 
จากข่าวดงักลา่ว ตลาดจงึมองวา่ประเด็นดงักลา่วเป็นเร่ืองการเมืองเทา่นัน้ อยา่งไรก็ดีอพัไซด์ของการรี
บาวด์ยงัมีจ ากดั หลงับอนด์ยิลด์สหรัฐฯ เด้งเชน่กนั และเทรดเดอร์สว่นหนึ่งยงัชะลอเพ่ือติดตามตวัเลข
คา่จ้างแรงงาน (wage growth) ของสหรัฐฯ ในวนัศกุร์นี ้ ภาพรวม SET ชว่งสัน้จงึยงัเป็นไซด์เวย์ เพ่ือรอ
ปัจจยัดงักลา่ว ผนวกกบัปัจจยัส าคญัในประเทศในวนัที่ 8 มี.ค. ซึง่ สนช. จะพิจารณากฎหมายเลือกตัง้ซึง่
ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการมาแล้ว  

หุ้นเด่นวันนี ้ตามปัจจัยพืน้ฐาน   ( สโุชต ิถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668) 

เกง็ก าไร COM7*, SGP*, SIMAT 
 COM7* (เป้า Consensus 20.2 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นพกัฐานทีแ่นวรับหลงัปรับขึน้แรงตาม

คาดแล้ว เป็นโอกาสซือ้เก็งก าไร ประเมินแนวรับ 18.3 บาท / แนวต้าน 20 บาท (Trailing stop 17.5 
บาท) 2) เราประเมินความชดัเจนเร่ืองการเลือกตัง้ (เร่ิมให้มีการจดทะเบียนจดัตัง้พรรคการเมือง และ
นายกฯ ก าหนดกรอบการเลือกตัง้ไมเ่กิน ก.พ.2562) จะท าให้ Sentiment เศรษฐกิจและการบริโภคใน
ประเทศเป็นบวกตอ่เน่ืองได้ 3) ประเมินดีมานด์ สินค้าไอที ยงัเติบโตรองรับยคุดิจิตอล และ
ผู้ประกอบการหลกัทยอยออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ  เชน่ Samsung S9, และ iPhone เตรียมเปิดตวั iPhone 
SE2 เป็นต้น โดย Consensus ยงัคาดก าไรปีนีโ้ต +22.2% YoY ... นกัลงทนุอาจพิจารณาเก็งก าไรใน
หุ้นค้าปลีกตวัอืน่ ทีย่งัมี Upside และฝ่ายวิจยัฯยงัแนะน า "ซ้ือ" เช่น CPALL*, ROBINS* เป็นต้น  

 SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) จากการเยี่ยมชมกิจการคลงัสินค้าและทา่เรือรับแก๊ส ที่ประเทศ
จีน เราประเมิน i) ความเสี่ยงขาดทนุสต๊อกจากราคาแก๊สทีป่รับลงจากปัจจยัฤดกูบาลรอบนีมี้น้อย 
จาก Inventory days ที่ต ่าเพียง 10 วนั ii) วางแผนธุรกิจขยายการลงทนุธุรกิจ LNG รองรับดีมานด์ใน
จีน (LNG มีดีมานด์เพ่ิมขึน้มากในจีน เพราะนโยบายลดการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าของจีน) คาดมี
ความคืบหน้าลงทนุภายในปีนี ้iii) วางแผนขยายตลาด LPG ไปจีนตอนบน ที่หา่งจากทา่เรือ ซึง่จะท า
ให้มีโอกาสได้อตัราก าไรที่สงูขึน้ (ปัจจบุนั SGP เน้นขายจีนตอนใต้) 2) Valuation ไมแ่พง Trailing PE 
เพียง 10.2 เทา่ 3) ปันผล 1 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend yield 3.2% (XD 8 มี.ค.) และแตกพาร์จาก 
1.0 บาท/หุ้น เป็น 0.5 บาท/หุ้น 4) ประเมินแนวรับ 30.75 บาท และ 30 บาท / แนวต้าน 32 บาท และ 
34 บาท (Trailing stop 29.5 บาท) 

 SIMAT (เป้าพืน้ฐาน 5.1 บาท) 1) ผลการด าเนินงาน 4Q60 คาดจะเป็นจดุต ่าสดุแล้ว โดยมีก าไร
ปกติจากการด าเนินงานแล้ว แตมี่การตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูราว 15.4 ล้านบาท ท าให้ปี 2560 
รายงานผลขาดทนุสทุธิ 8.5 แสนบาท (หากตดัรายการดงักลา่วออก ปี 2560 จะมีก าไรปกติ 6.9 ล้าน
บาท) ขณะที่ธุรกิจ Label&stamping มีก าไร และธุรกิจอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ขาดทนุลดลงตอ่เน่ือง 
2) คาดแนวโน้มผลการด าเนินงานปี 2561 จะ Turnaround ตอ่เน่ืองได้ จาก i) ธุรกิจอินเตอร์เนตบ
รอดแบนด์ ถึงจดุคุ้มทนุ ไมเ่ป็นตวัถ่วงหนกัแบบในอดตี ii) ธรุกิจ Label&Stamping  เร่ิมรับรู้ออ
เดอร์ iPhone X ใน 1Q61 และตอ่เน่ืองกลางปีนี ้ iPhone SE2 iii) เตรียมประกาศซือ้กิจการที่มีก าไร
แล้ว มาเสริมธุรกิจ Label&Stamping 3) ประเมินราคาหุ้นเร่ิมสร้างฐานที่แนวราคา ±3.5 บาท 
แนะน า "เก็งก าไร" แนวรับ 3.50 บาท แนวต้านแรก 3.70 บาท และถดัไปที ่ 4.10 บาท (Stop loss 
3.30 บาท)  
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หุน้ แนะน ำ รำคำ(บาท) แนวรบั แนวตำ้น จดุตดัขำดทนุ/ควำมเห็น

5/3/61

PDI ซื้อเก็งก าไรสัน้ 26.25 25.75/25.25 29 ขายตัดขาดทนุหากปิดต  ากว่า 25

TPAC ซื้อเก็งก าไรสัน้ 11.2 10.8 12.5 ขายตัดขาดทนุหากปิดต  ากว่า 10.7

UKEM ซื้อเก็งก าไรสัน้ 1.1 1.09 1.21 ขายตัดขาดทนุหากปิดต  ากว่า 1.08

EA* ขาย 59.75 56 61/62 -

PTT* ขาย 562 516 566 -

หมำยเหต:ุ แนวรบัแนวตำ้นค ำนวณส ำหรบั 1-5 วนัเทำ่น ัน้

 

 
หมายเหตุ: (1) แนวโนม้ดชันี SET เป็นกำร
วิเครำะห์เฉพำะปัจจยักรำฟ (Charting) รำคำต่อ
ก ำไร (Price to Earnings Ratio-PER) รำคำ
ต่อมูลค่ำบญัชี (Price to Book Ratio-PBR) 
และจิตวิทยำตลำด (2) หุ้นแนะน ำเทคนิคอิงตำม
หลกักำรเทคนิค (Charting) เพียงอยำ่งเดียว ซ่ึง
ใชเ้พ่ือเก็งก ำไรระยะสั้นไม่เกิน 5 วนัเท่ำนั้น ผู ้
ลงทุนควรรับรู้ก ำไรหรือจ ำกดัขำดทุน ซ่ึงเป็น
ค ำแนะน ำท่ีอำจต่ำงจำกค ำแนะน ำปัจจยัพ้ืนฐำนได ้
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แนะน า 3 หุ้นเด่นทางเทคนิค 
กราฟทางเทคนิคหุ้น ADB ราคาปิดเมื่อวาน 1.38 บาท 
Share price, Bt (RHS)  

\ 
ท่ีมา: Aspen 
 
กราฟทางเทคนิคหุ้น SKN ราคาปิดเมื่อวาน 7 บาท  
Share price, Bt (RHS) 

SKN (7 บาท) 
สญัญาณ: ซือ้แนวรับ 
เคร่ืองชี:้ ดี 
แนะน า: เก็งก าไรเร็ว 
ความเห็น: แรงเหวี่ยง 7.30; ให้

ขายตดัขาดทนุหาก
ราคาต ่ากวา่ 6.85 

 

ADB (1.38 บาท) 
สญัญาณ: ซือ้แนวรับ 
เคร่ืองชี:้ ดี 
แนะน า: เก็งก าไรเร็ว 
ความเห็น: แรงเหวี่ยง 1.47; ให้

ขายตดัขาดทนุหาก
ราคาต ่ากวา่ 1.34 

TITLE (3.96 บาท) 
สญัญาณ: ซือ้ 
เคร่ืองชี:้ ดี 
แนะน า: เก็งก าไรเร็ว 
ความเห็น: แรงเหวี่ยง 4.10; ให้

ขายตดัขาดทนุหาก
ราคาต ่ากวา่ 3.90 
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