ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
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2-4 ต.ค. นายกรัฐมนตรีเยือนสหรัฐอเมริกาตามคาเชิญของ ปธน.ทรัมป์ คาดรัฐบาลเดินสายโปรโมท EEC ด้วย
12 ต.ค. ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คาดแจ้งทิศทางชัดเจนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด
21 ต.ค. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ประกาศงบการเงินไตรมาส 3/60
26 ต.ค. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
26 ต.ค. ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดคงทั้งอัตราดอกเบี้ยและนโยบาย QE
28 ต.ค. ออกทุกข์ เก็บผ้า-ป้ายขาวดาทั้งหมดตามที่สาธารณะและสถานที่ราชการออกไป
30-31 ต.ค.ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คาดคงทั้งอัตราดอกเบี้ยและนโยบาย QE
31 ต.ค.-1 พ.ย.ประชุม FOMC คาดเฟดคงอัตราดอกเบี้ย 1.25% และรอประกาศขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า 12-13 ธ.ค.
เดือน ต.ค. ทีวีทุกช่องงดรายการบันเทิงเนื้อหาไม่เหมาะสม
เดือน ต.ค. ปิดพระบรมมหาราชวัง งดให้ชาวต่างชาติเข้าชม

กลยุทธ์การลงทุนในสถานการณ์เดือน ตุลาคม

จากปัจจัยทีก่ ล่าวมา ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มทรงตัวเคลื่อนไหวในกรอบเป็นโอกาสเก็บหุ้นพื้นฐานดี โดยเรามองตลาดอยู่ในขาขึ้น นับแต่ไตรมาส 4 และ
ปี 2018 แนะนา
1. หุ้นวัฎจักรเศรษฐกิจโลก : พลังงาน ไฟฟ้า
2. สินค้าอุปโภคบริโภค: อาหารและเครื่องดื่ม
3. หุ้นปันผลดี: อสังหาริมทรัพย์

ชื่อหุ้น: CKP
เหตุผล: เราคาดกาไรสุทธิในช่วง 2H60 ของ CKP มีแนวโน้มจะดีขึ้น

กว่า ในช่วง 1H60 ซึ่งขาดทุน 33 ล้า นบาท เราคาดก าไรสุทธิปี 2560
เท่ากับ 343 ล้านบาท และคาดกาไรสุทธิปี 2561 เป็น 543 ล้านบาท
เติบโต 58%YoY และตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปหลังจาก CKP สามารถ
รับรู้รายได้ธุรกิจไฟฟ้าจากโครงการไซยะบุรี จะทาให้อัตรากาไรสุทธิช่วง
ปี 2561-2563 เติบโตเฉลี่ย 92% ต่อปี เราให้ราคาเป้าหมายของ CKP
เท่ากับ 3.94 บาทต่อหุ้น โดยกาหนดมูลค่าธุรกิจของไซยะบุรี เท่ากับ
2.15 บาท และคงมูลค่า ของธุรกิจ ไฟฟ้า โครงการเดิมที่ป ระกอบด้วย
โครงการน้างึม 2 โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โครงการ 1 และโครงการ
2 และโครงการโรงไฟฟ้า แสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้า เล็ก ๆ อี ก หลาย
โครงการรวม 1.79 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากเรารวม Potential ในอนาคตที่
CKP อาจจะได้รับ สัมปทานผลิตไฟฟ้า จากเขื่ อ นในลาวอี ก แห่ ง ขนาด
1,400 เมกะวัตต์ หากถือหุ้นกันในสัดส่วนเท่ากับโครงการไซยะบุรี คือ
CKP มีสัดส่วนการถือหุ้น 30% คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าให้ CKP ได้อีกอย่าง
น้อยราว 1.50-2.00 บาทต่อหุ้น จึงเห็นว่า CKP ยังมี Upside จากธุรกิจ
ไฟฟ้าพลังน้าอีกมาก เพราะธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนมีต้นทุนที่ถูก
มากไม่มีค่าเชื้อเพลิง และจะเป็นพลังงานไฟฟ้าลาดับแรกที่จะถูกเรียกให้
จ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จึงมีความมั่นคงทางรายได้มาก
หากปริมาณน้ามากพอที่จะผลิตไฟฟ้า เราแนะนาซื้อ
ชื้อหุ้น: GLOBAL
เหตุผล คาดว่ากาไรสุทธิเติบโตได้ ดีในช่วง2H60 จากฐานเดิมที่ต่ามาก
ของ 2H59 นอกจากนี้คาดว่าภาครัฐบาลจะเริ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง
ออกทุกข์ในปลายเดือน ต.ค. คาดว่าความเชื่อมั่นและกาลังซื้อจะฟื้นตัว
กลับมา นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะมีการออก Private Brand เพื่อเพิ่ม
อัตรากาไรขั้นต้นให้ดีขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
การขายใน 2H60 ให้ดีขึ้นกว่าช่วง 1H60 คาดการณ์กาไรสุทธิปี 2560 ที่
0.43 บาท เพิ่มขึ้น 10%YoY และปี 2561 เท่ากับ 0.50 บาท เพิ่มขึ้น
16%YoY

EPS
บาท
0.05

P/B
เท่า
1.5

ราคา
บาท
3.58

ราคาเป้าหมาย
บาท
3.94

0.43

3.6

15.90

18.00

ชื่อหุ้น: TIPCO
เหตุผล : เราคาดว่า TIPCO แข็งแกร่งด้วยปัจจัยบวก 4 ประการคือ
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(1) อัตรากาไรขั้นต้นของธุรกิจสับปะรดกระป๋องและน้าสับปะรดดีขึ้นใน
ปีนี้ จากราคาสับปะรดสดซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปรับตัวลดลงจากปี
ก่อ นราว 44% (2) น้าแร่ "ออร่า " กลับ ขึ้ นมามีส่วนแบ่งตลาดสูงเป็น
อั นดับ หนึ่ง 50% เทีย บกับ ปี ก่อนที่มี ส่วนแบ่งตลาด 30% เป็ นที่สอง
นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมแผนการเพิ่มกาลังการผลิตเพิ่มจาก 120 ล้าน
ขวด เป็น 300 ล้านขวด ในไตรมาส 3/61 (3) การซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก
50% ในบริษัทลูกคือ บจก. TIPCO F&B (TFB) มาจาก Suntory ทาให้
กลายเป็นผู้ถือหุ้น 100% ใน TFB คาดว่า TIPCO จะพลิกฟื้นธุรกิจนี้ให้
กลับมาขาดทุนน้อยลง หรือพลิกเป็นกาไรได้ โดยนากาลังการผลิตส่วนนี้
มาผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า (4) TIPCO ถือหุ้น 23.7% ใน TASCO
ผลดีทางตรงคือรับปันผลเงินสดจาก TASCO ประมาณ 300 ล้านบาท
ต่อปี ส่วนทางอ้อมคือรับรู้กาไรปันส่วนของ TASCO เราประเมินมูลค่า
เหมาะสม TIPCO เท่ากับ 24 บาทต่อหุ้น จากวิธี Sum-of-the-parts ตี
มูลค่า TIPCO ที่ไม่รวมปั นผลรับจาก TASCO ปี นี้ ได้เท่า กับ 11 บาท
และปีหน้าเท่ากับ 15 บาท ต่อหุ้น และมูลค่าของ TASCO คิดเป็น 13
บาท ต่อหุ้น TIPCO แนะนาซื้อ

ความเสี่ยง
1. CKP: ภาวะภัยแล้งในประเทศลาว/ภัยธรรมชาติ
2. GLOBAL: กาลังซื้อในประเทศหดตัว/ราคาสินค้าเกษตรตกต่า
3. TIPCO: ราคาสับปะรดสูง ค่าเงินบาทผันผวนมาก งบประมาณซ่อมสร้างถนนของประเทศในภูมิภาคอาเซียนหดตัว ราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้นจนดึง
ค่าเฉลี่ยทั้งปีสูงเกิน 70 USD
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