
กูรูเอเซีย พลัส ชู SYNTEC หุ้นรบัเหมาฯ ขนาดกลาง

ทีน่่าจับตามอง เหตปัุจจัยพื้นฐานแกรง่ จาก Backlog 

ในมือปัจจุบันมีมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท รองรับ

รายได้ถึงปี 64  แนะ ซื้อ เคาะเป้า 2.30  บาท 

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO 
Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า ในปี 2562 ท่ีผ่านมาตลาดหุ้นโลกให้ผลตอบแทนประมาณ 24% ผลบวกจากธนาคารกลางส�าคัญๆ กลับมาใช้นโยบายการเงินเชิง
ผ่อนคลายเพื่อรองรับความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว (MSCI DM Index) ให้ผลตอบแทน 25% ดีกว่าตลาดหุ้นประเทศเกิด
ใหม่ (MSCI EM Index) ท่ีให้ผลตอบแทน 15% แต่ส�าหรับตลาดหุ้นไทยกลับให้ผลตอบแทนเพียง 1% อยู่ในอันดับท้ายๆ

บรษัิทหลักทรพัย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า 

บรษัิท ซินเท็ค คอนสตรคัชั่น จ�ากัด (มหาชน)  SYNTEC เป็นบรษัิท

รบัเหมาฯขนาดกลางที่น่าจับตามอง ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานที่แข็งแกรง่ 

จาก Backlog ในมือปัจจุบันมีมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท รองรบัราย

ได้ถึงปี 2564 ขณะที่ราคาหุ้นถูกกดดันตามหุ้นกลุ่มอสังหาฯ จน

ซื้อขายต�ากว่ามูลค่าตามบัญชีถึง 47% และมี PER ต�าเพียง 9 เท่า 

พรอ้มให้ Yield สูงถึง 5.32%

SYNTEC เสือนอนกิน!! 
ตุน Backlog กว่า 1 หมื่นลบ.

โบรกฯ เคาะเป้า 2.30 บาท

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 6

ฉบับที่ 1127 วันที่ 3 มกราคม 2563

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า 3

/โกลเบลก็ มอง 1,599 - 1,827 จุด บน GDP โต 2..8%
ทิสโก้ ลุ้น SET ปีหนู 1,700 จุด

บล.ทิสโก้ชีหุ้้นไทยไตรมาส 1 สดใส เล็งเป้าดัชนทีี่ 1,600 จุด ปัจจัยบวกเพยีบ พรอ้มแนะทุกการย่อตัวของดัชนเีป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นปันผลใน

ดัชน ีSET HD เพิ่ม ส่วนระหว่างปี 2563 มโีอกาสขึ้นแตะ 1,700 จุด หลังราคาหุ้นยังถูก และคาดก�าไรบจ. เติบโต 8%   ขณะที่บล. โกลเบล็ก มอง

หุ้นไทยปี 63 มโีอกาสฟื้ นจากการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของแบงก์ชาติโต 2.8% จาก 2.5% ในปี 2562 ให้กรอบดัชน ี1,599-1,827 จุด 

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
ผูอ้�านวยการอาวุโส สายงานวิเคราะหเ์ชิงกลยุทธ์ 

บรษัิทหลักทรพัย ์ทิสโก้ จ�ากัด

นางสาว วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ผูอ้�านวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก

ประเดิมได้สวย!! ดัชนีตลาดวันแรกของปี 2563 เจ้าค่ะ ปิดได้อยา่ง
สวยงามปิดท่ี 1,595.82 จุดบวกขึ้นมา 15.98 จุดกลับมามีลุ้นขึ้นไป
ทดสอบแนวต้าน 1,600 จุดกันอีกครั้งเจ้าค่ะ โดยได้ปัจจัยบวกจาก
คลายกังวลสงครามการค้า-หวังทิศทาง

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการจ�าหนา่ย  
หุ้นของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ASK โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด  ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2562  ท่ีผ่านมา  
โดยจ�านวนหลักทรัพย์ท่ีจ�าหนา่ย คิดเป็น 0.1562% 

ส�านักงานก.ล.ต. รายงานการจ�าหน่าย  หุน้ ASK โดย บรษัิท หลักทรพัยจั์ดการกองทนุรวม

บัวหลวง จ�ากัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมาโดยจ�านวนหลักทรพัย์ที่จ�าหน่าย 

คิดเป็น 0.1562%  ขณะที่จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่าย คิดเป็น 9.8805%

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 11อ่านต่อหน้า 8

บลจ.บัวหลวง
เฉือนหุ้น ASK 0.1562% ประเดิมได้สวย
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 บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยไตรมาส 1 สดใส เล็งเป้า

ดัชนีท่ี 1,600 จุด ปัจจัยบวกเพียบ พร้อมแนะ

ทุกการย่อตัวของดัชนีเป็นจังหวะทยอยสะสม

หุ้นปันผลในดัชนี SET HD เพิ่ม ส่วนระหว่างปี 

2563 มีโอกาสข้ึนแตะ 1,700 จุด หลังราคาหุ้น

ยังถูก และคาดก�าไรบจ. เติบโต 8%   ขณะท่ีบล. 

โกลเบล็ก มองหุ้นไทยปี 63 มีโอกาสฟื้ นจากการ

คาดการณ์การเติบโตของ GDP ของแบงก์ชาติโต 

2.8% จาก 2.5% ในปี 2562 ให้กรอบดัชนี 1,599-

1,827 จุด 

 นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวย
การอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. 

Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, 

TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า ใน

ปี 2562 ท่ีผ่านมาตลาดหุ้นโลกให้ผลตอบแทน

ประมาณ 24% ผลบวกจากธนาคารกลางส�าคัญๆ 

กลับมาใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายเพื่อ

รองรับความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดย

ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว (MSCI DM Index) 

ให้ผลตอบแทน 25% ดีกว่าตลาดหุ้นประเทศเกิด

ใหม่ (MSCI EM Index) ท่ีให้ผลตอบแทน 15% แต่

ส�าหรับตลาดหุ้นไทยกลับให้ผลตอบแทนเพียง 1% 

อยู่ในอันดับท้ายๆ เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นท่ัวโลก 

เน่ืองจากก�าไรบริษัทจดทะเบียนไทยหดตัวเป็น

ปีท่ีสองติดต่อกันและมากกว่าท่ีคาดไว้ ส่วนหนึ่ง

มาจากความผันผวนของราคาน�ามันท่ีกดดันก�าไร

ของหุ้นในกลุ่มพลังงาน กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่ม

วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการต้ังส�ารองพนักงานเกษียณ

อายุตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ การปรับตัว

เพื่อรองรับการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ และปัญหา

เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ

 ส�าหรับในปี 2563 บล.ทิสโก้มีมุมมองตลาด

หุ้นไทยแบบ “เชิงบวกอย่างระมัดระวัง” โดย

คาดว่าในไตรมาสท่ี 1/2563 ตลาดหุ้นไทยมี

แนวโน้มฟื้ นตัวขึ้นและมีโอกาสทะลุ 1,600 จุด

ได้ จากปัจจัยบวกหลายประการ ประการแรก 

ปัจจัยกดดันต่างประเทศคล่ีคลาย ท้ังประเด็น

สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงการค้าเฟส 1 และ

กระบวนการ Brexit น่าจะราบรื่นเป็นผลดีต่อแนว

โน้มเศรษฐกิจโลกปี 2563 ประการท่ีสอง คาดว่า

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารส�าคัญๆ ท่ัว

โลกจะอยู่ในระดับนี้ไปตลอดท้ังปี 2563 ประกอบ

กับธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มด�าเนินมาตรการ

อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ ซึ่งนโยบายการเงิน

ดังกล่าวเป็นผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม 

 ประการท่ีสามแนวโน้มราคาน�ามันน่าจะ

สูงขึ้นในระยะสั้น โดยคาดว่าราคาน�ามันจะแตะ

ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน หลังกลุ่มประเทศ

ผู้ส่งออกน�ามันและพันธมิตร (OPEC+) ตกลงลด

ก�าลังการผลิตน�ามันเพิ่มอีก 5 แสนบาร์เรลต่อ

วัน เป็น 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงไตรมาสท่ี 

1/2563 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อแนวโน้มก�าไรบริษัทจด

ทะเบียนใน ไตรมาสท่ี 4/2562 ต่อเนื่องถึงไตรมาส

ท่ี 1/2563 ประการท่ี 4 คาดว่างบประมาณประจ�า

ปี 2563 ของไทยจะมีผลบังคับใช้ปลายเดือน ม.ค. 

ซึ่งบล.ทิสโก้ประเมินว่าจะท�าให้รัฐบาลมีเม็ดเงิน

งบประมาณในมือกว่า 2.2 แสนล้านบาทส�าหรับ

การใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเด็นนี้น่าจะ

ช่วยเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนได้ 

ฉบับที่ 1127 วันที่ 3 มกราคม 2563

/โกลเบลก็ มอง 1,599 - 1,827 จุด บน GDP โต 2..8%
ทิสโก้ ลุ้น SET ปีหนู 1,700 จุด
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 ประการสุดท้าย จากข้อมูลเชิงบวกทางสถิติ บ่ง

ชี้ว่าไตรมาสท่ี 1 ของทุกปีนับต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้น

มา ตลาดหุ้นไทยจะปรับขึ้นเฉล่ียประมาณ 6.2% 

ในทุกๆ ปี เพราะนักลงทุนมักจะเข้าซื้อเพื่อหวัง

เงินปันผล และช่วงต้นปีนักลงทุนมักมองการเติบโต

เศรษฐกิจ รวมถึงก�าไรบริษัทจดทะเบียนในแง่บวก

เสมอ นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึง “Earning Yield 

Gap” ซ่ึงเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีนิยมใช้วัดความน่าสนใจ

ของตลาดหุ้นเม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนในตลาด

พันธบัตร พบว่าอยู่ในระดับท่ีไม่แพงท่ีประมาณ 3.2-

3.3% ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียในระยะยาว  และหาก

ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 เป็นไป

ตามท่ี บล.ทิสโก้คาดว่าจะเติบโต 8% แล้ว จะยิ่งท�าให้

ราคาหุ้นในอนาคตปรับเพิ่มขึ้นได้ ท้ังนี้ เมื่ออิงจาก

ระดับ Earning Yield Gap ท่ีค่าเฉล่ีย 3.2% ตามข้าง

ต้นแล้ว บล.ทิสโก้จึงมองว่าในปี 2563 มีโอกาสท่ีหุ้น

ไทยจะปรับขึ้นไปแตะระดับ 1,700 จุดได้อีกครั้ง  

 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องติดตามคือ 

(1) การเจรจาการค้าในเฟสถัดๆ ไป (2) การเลือกต้ัง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปลายปีน้ี (3) แนวโน้มท่ีเม็ด

เงิน LTF เก่าๆ จะเริ่มทยอยไหลออก (4) พัฒนาการ

ทางการเมือง และ (5) การใช้ 6 มาตรฐานบัญชีใหม่

เริ่มวันท่ี 1 ม.ค. 

 ด้วยเดือน ม.ค. เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูกาลประกาศ

ผลประกอบการและจ่ายเงินปันผลประจ�าปี บล.ทิส

โก้ยังชอบธีมหุ้นปันผลท่ีอยู่ในดัชนี SET HD ต่อ

เนื่องจากเดือนท่ีแล้ว เนื่องจากราคาหุ้นมักจะปรับตัว

มากกว่าตลาด (Outperform) เสมอในช่วงเดือน ม.ค. 

– เม.ย. ของทุกปี  หุ้นท่ีบล.ทิสโก้แนะน�าในเดือน ม.ค. 

คือ AP, INTUCH, IRPC, KKP, SUSCO, TVO และ 

VNT  ท้ังนี้ หุ้น AP, INTUCH, IRPC และ KKP เป็น

หุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ท่ีอยู่ในดัชนี SET HD ขณะท่ีหุ้น 

SUSCO, TVO และ VNT เป็นหุ้นขนาดเล็กท่ีอยู่นอก

ดัชนี SET HD แต่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลดี ดังนั้น 

บล.ทิสโก้จึงมองทุกการย่อตัวของตลาดเป็นจังหวะใน

การสะสมหุ้นเพิ่ม เพื่อหวังผลการลงทุนในรอบ 3-4 

เดือนข้างหน้า  ด้านแนวรับ และแนวต้านส�าคัญของ

ดัชนีหุ้นไทยเดือนนี้แบ่งออกเป็น 1,540 - 1,550 จุด 

หากผ่านได้จะมีแนวรับและแนวต้านถัดไปท่ี 1,590 

-1,600 จุด และ 1,640 - 1,650 จุด ตามล�าดับ 

 ด้านฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ 

โกลเบล็ก จ�ากัด หรือ GBS ประเมินทิศทาง

ตลาดหุ้นไทยปี 2563 เคล่ือนไหวในกรอบ 1,599-

1,827 จุด บนสมมติฐาน GDP 2.8%และระดับ PER 

14-16 เท่า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาพรวมการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2563 ท่ี

ขยายตัวดีขึ้นจากฐานท่ีต�าในปี 2562 โดยธนาคาร

แห่งประเทศไทยคาดการณ์ตัวเลข GDP ปี 2563 

เติบโตประมาณ 2.8% จากระดับ 2.5% ในปี 2562

 อีกท้ังสถานการณ์ต่างประเทศ โดยเฉพาะ

สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมี

แนวโน้มคล่ีคลาย  ซึ่งจะมีการท�าข้อตกลงการค้า

เฟสแรกท่ีจะมีการลงนามในวันท่ี 15 ม.ค. 63 ท่ีจะ

ถึงนี้ และคาดว่าต่อจากนี้จะเห็นการเริ่มต้นเจรจาข้อ

ตกลงการค้าเฟสสอง  ประกอบกับสถานการณ์ราคา

น�ามันขยับขึ้นหลังจากสงครามการค้าสหรัฐและจีน

มีแนวโน้มคล่ีคลาย และเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้ น

ตัว โดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศมีแนวโน้มยัง

คงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไปจนถึงปลายปี

นี้  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากผลกระทบของ

สงครามการค้า

ฉบับที่ 1127 วันที่ 3 มกราคม 2563

/โกลเบลก็ มอง 1,599 - 1,827 จุด บน GDP โต 2..8%
ทิสโก้ ลุ้น SET ปีหนู 1,700 จุด
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 ด้านนางสาว วิลาสินี บุญมาสูงทรง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก  กล่าว

เพิ่มเติมว่า ส�าหรับปัจจัยท่ียังคงให้ความส�าคัญ คือ 

ปัจจัยการเมืองในประเทศมีความไม่แน่นอน และ

ยังคงต้องจับตา อาทิ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ การ

พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 

การวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ คะแนนเสียง

ฝ่ายรัฐบาล และค่าเงินบาทมีความผันผวน และ

มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่

แข่ง และติดตามความเคล่ือนไหวของธนาคารแห่ง

ประเทศ และธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในการ

ก�าหนดทิศทางดอกเบี้ย ซึ่งในช่วงปลายปีของปีน้ี

จะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐ ซ่ึงล้วนแล้ว

แต่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุนใน

ตลาดหุ้นเป็นระลอกไป 

 ดังนั้นแนะน�ากลยุทธ์การลงทุนในหุ้น Global 

play และ Defensive ได้แก่ PTTGC, IVL, BEM, 

PLANB และ BH และหุ้น mai ท่ีคาดว่ามีแนว

โน้มการเติบโตอย่างโดดเด่นในปี 2563 นี้ได้แก่ 

JUBILE, PSTC, TACC และ SKY อีกท้ังหุ้นอสังหาฯ 

downside risk จ�ากัด Yield ดี P/E ต�า ได้แก่ PSH, 

SC,  SENA, ANAN, LPN และ CGD

 ส่วนราคาทองค�า นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้

อ�านวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า ส�าหรับ

ราคาทองค�าคาดปี 2563 คาดว่าเคล่ือนไหวใน

กรอบ 1,390-1,600 ดอลลาร์ หรือ 19,700-

22,950 บาทต่อบาททองค�า โดยได้รับปัจจัย

สนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะเริ่ม

ชะลอตัวท้ัง สหรัฐ ยูโรโซน อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน 

ส่งผลให้ความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยงลดลง

 อย่างไรก็ตามการประชุมธนาคารกลาง

สหรัฐท่ีคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงไตรมาส 

3/2563 โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยลง 1 ครั้งในช่วงไตรมาส 4/2563 ซ่ึง

จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองค�า ปัจจัยท่ีน่า

จับตาคือการเลือกต้ังสหรัฐช่วงเดือนพฤศจายน 

2563 หากประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานาธิบดีต่อไปคาดว่าจะส่งผลบวกต่อราคา

ทองค�าเนื่องจากนโยบาย “อเมริกามาก่อน”

ฉบับที่ 1127 วันที่ 3 มกราคม 2563

/โกลเบลก็ มอง 1,599 - 1,827 จุด บน GDP โต 2..8%
ทิสโก้ ลุ้น SET ปีหนู 1,700 จุด
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 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 
ออกบทวิเคราะห์  เปิดเผยว่า บริษัท ซิน
เท็ค คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
SYNTEC เป็นบริษัทรับเหมาฯขนาดกลางท่ี

น่าจับตามอง ด้วยปัจจัยพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง จาก 

Backlog ในมือปัจจุบันมีมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท 

รองรับรายได้ถึงปี 2564 ขณะท่ีราคาหุ้นถูกกดดัน

ตามหุ้นกลุ่มอสังหาฯ จนซื้อขายต�ากว่ามูลค่าตาม

บัญชีถึง 47% และมี PER ต�าเพียง 9 เท่า พร้อมให้ 

Yield สูงถึง 5.32%

 ทิศทางธุรกิจหลัก 4Q62 สดใส แต่มีประเด็น

เรื่องมาตรฐานบัญชีท่ีต้องระวัง

 แนวโน้มผลประกอบการจากธุรกิจหลักในงวด 

4Q62 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี จาก Momentum การ

รับรู้รายได้งานก่อสร้างท่ีมีต่อเน่ืองมาต้ังแต่งวด 

3Q62 แม้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดในเดือน

ธันวาคม แต่เชื่อรายได้จากธุรกิจก่อสร้างน่าจะ

แตะระดับ 2 พันล้านบาท ส่วนธุรกิจโรงแรมและ 

Service Apartment ท�าได้ดีกว่า 3Q62 ซึ่งถือเป็น 

low Season ของปี ด้านอัตราก�าไรไม่ได้มีประเด็น

น่ากังวล โดยไตรมาสนี้ SYNTEC จะมีการบันทึก

ก�าไรพิเศษจากการชนะคดีฟ้องร้องจ�านวน 64.96 

ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานบัญชี TFRS9 

เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ท่ีมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 

ม.ค. 63 อาจท�าให้ SYNTEC มีการต้ังส�ารองค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญบางส่วนในงวด 4Q62 ตามหลัก

อนุรักษ์นิยมส�าหรับลูกหน้ีค้างช�าระนานท่ีผู้บริหาร

ประเมินแล้วว่ามีโอกาสน�าไปสู่การฟ้องร้องเกิดขึ้น

ในอนาคต

          

 Backlog แข็งแกร่ง รองรับการสร้างรายได้ถึง

ปี 2564

 ท่ามกลางกระแสเชิงลบเก่ียวกับอุตสาหกรรม

คอนโดมิเนียม แต่จุดแข็งเรื่องคุณภาพและการ

ส่งมอบตรงเวลา ท�าให้ SYNTEC ได้รับความไว้

วางใจจาก Developer ชั้นน�าในตลาด รวมถึงการ 

Diversify ไปรับงานประเภทอ่ืนเช่น โรงพยาบาล 

โรงแรม และส�านักงานมากขึ้นท�าให้ปี 2562 

SYNTEC ได้รับงานใหม่รวม 6,552 ล้านบาท และ

มี Backlog คงเหลือ ณ เดือน พ.ย อีก 10,800 

ล้านบาท เพียงพอรองรับรายได้ถึงปี 2564 โดย 

SYNTEC ต้ังเป้ารายได้รวมปี 2563 อยู่ท่ี 8.7 พัน

ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 5%YoY

 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ากระทบก�าไร
เพียงเล็กน้อย หักล้างได้ด้วยต้นทุน
เหล็กท่ีถูกลง

 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�าอีก 5-6 บาท/วัน มี

ผลต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 63 กระทบต่อต้นทุนการ

ก่อสร้างของ SYNTEC ในปี 2563 ไม่เกิน 20 ล้าน

บาท ซึ่งสามารถชดเชยได้จากต้นทุนวัสดุก่อสร้าง

อ่ืนอย่างเช่นเหล็กเส้น ท่ี SYNTEC สามารถจัดซ้ือ

ได้ในราคาท่ีต�ากว่า Budget ในการเข้าประมูล

งาน ท�าให้แนวโน้ม Gross margin ธุรกิจก่อสร้างปี 

2563 น่าจะทรงตัวหรือดีขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 

ท่ีท�าได้เพียง 11%

ฉบับที่ 1127 วันที่ 3 มกราคม 2563

SYNTEC เสือนอนกิน!! 
ตุน Backlog กว่า 1 หมื่นลบ.

โบรกฯ เคาะเป้า 2.30 บาท
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 ราคาหุ้นน่าสนใจ ต�ากว่ามูลค่าตามบัญชี 

47% และให้ Dividend Yield สูงถึง 5.32%

 ราคาหุ้นท่ีปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับ

หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จนปัจจุบันซื้อขายต�า

กว่ามูลค่าตามบัญชีสิ้นปี 2562 ถึง 47% ขณะท่ี

ทิศทางผลประกอบการไม่ได้เลวร้ายอย่างท่ีตลาด

กังวล โดยมี Backlog รองรับรายได้ไปถึงปี 2564 

พร้อมให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ีจูงใจอีก 

5.32% ฝ่ายวิจัยแนะน�า ซื้อ ประเมิน Fair value 

อิง PER 10 เท่า ให้ราคาเหมาะสม 2.30 บาท

 

 แนะน�า : ซื้อ

 ราคาปัจจุบัน (บาท): 1.88

 ราคาเป้าหมาย (บาท) 2.30

 Upside 22.34%

 Dividend Yield 5.32%

 Total Return 27.66%

 มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 3,008

 ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล, CISA, CFA,

 นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และ

ด้านเทคนิค

 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 025917

 prasit@asiaplus.co.th

 โดย บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ประจ�าวัน

ท่ี 3 ม.ค. 2563

ฉบับที่ 1127 วันที่ 3 มกราคม 2563

SYNTEC เสือนอนกิน!! 
ตุน Backlog กว่า 1 หมื่นลบ.

โบรกฯ เคาะเป้า 2.30 บาท
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 ส�านักงานก.ล.ต. รายงานการ
จ�าหน่าย หุ้น ASK โดย บริษัท หลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง 
จ�ากัด  เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2562  ท่ีผ่านมาโดย

จ�านวนหลักทรัพย์ท่ีจ�าหน่าย คิดเป็น 0.1562%  

ขณะท่ีจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่าย คิด

เป็น 9.8805%

  

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการจ�าหน่าย  

หุ้นของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด 

(มหาชน) ASK   โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด  ซ่ึงเป็นการจ�าหน่าย 

เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2562  ท่ีผ่านมา

 โดยจ�านวนหลักทรัพย์ท่ีจ�าหน่าย คิดเป็น 

0.1562% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ

 ขณะท่ีจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการ

จ�าหน่าย คิดเป็น 9.8805% ของสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของกิจการ 

 อน่ึง บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด 

(มหาชน)  ก่อต้ังขึ้นในปี 2527 โดยกลุ่มธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อด�าเนินธุรกิจเช่าซื้อ

รถยนต์ทุกประเภท โดยเริ่มจากการให้สินเชื่อเช่า

ซื้อรถยนต์ใหม่ท้ังหมดแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ 

และ ปริมณฑล ต่อมาภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจ

เข้าสู่การให้บริการเช่าซ้ือรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อ

ส่วนบุคคล สินเชื่อแก่ผู้จัดจ�าหน่าย รถยนต์ สิน

เช่ือทะเบียนรถยนต์ (Sale and Hire Purchase 

Back Service: SHB Service) และให้บริการด้าน

อ่ืนๆ เช่น บริการจด ทะเบียนและต่อภาษีทะเบียน

รถยนต์ และบริการด้านประกันภัย เป็นต้น 

 ปัจจุบันบริษัทมีสาขา 15 สาขา ต้ังอยู่

ท่ีจังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

พิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัด ขอนแก่น 

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดล�าปาง จังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดสระแก้ว จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัด

นครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎ์

ธานี

 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท กรุงเทพ

แกรนด์แปซิฟิคลีส จ�ากัด (มหาชน) (“BGPL”) ด�า

เนินธุรกิจให้บริการ สินเชื่อลิสซิ่ง เช่าซ้ือ และแฟค

ตอริ่ง และบริษัท เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�า

กัด (“SKIB”) ด�าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย เร่ิม

เปิดด�าเนินการในเดือนกันยายน 2560

  บริษัทด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือ

รถยนต์ทุกประเภท ท้ังรถยนต์ใหม่และรถยนต์

ใช้แล้ว ซึ่งได้แก่ รถบรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

รถกระบะ รถตู้ และรถแท็กซี่ เป็นต้น ส�าหรับ ปี 

2561 บริษัทมีสัดส่วนการให้สินเชื่อรถยนต์ใหม่

ต่อ รถยนต์ใช้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 76.58 และร้อย

ละ 23.42 ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซ้ือท้ังหมด 

และมีสัดส่วนการให้สินเชื่อแก่ กลุ่มลูกค้าบุคคล

ธรรมดาต่อลูกค้านิติบุคคล คิดเป็นร้อยละ 58.33 

และร้อยละ 41.67 ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซ้ือ

ท้ังหมด โดย บริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจ

เช่าซื้อไทยและบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด 

(National Credit Bureau Co., Ltd.)

ฉบับที่ 1127 วันที่ 3 มกราคม 2563

บลจ.บัวหลวง
เฉือนหุ้น ASK 0.1562%
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 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟคิลีส 

จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้บริการ

สินเชื่อลีสซิ่งและเช่าซื้อแก่ลูกค้า ประเภท

นิติบุคคลเป็นหลัก ทรัพย์สินท่ีให้สินเช่ือลีสซิ่ง

และเช่าซื้อ ได้แก่ เครื่องจักรประเภทต่างๆ และ

ยานพาหนะ เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทย่อยยังให้

บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งแก่ผู้ประกอบการท่ีมีคู่ค้า

ต้ังอยู่ในประเทศไทย (“สินเชื่อแฟคตอริ่ง ภายใน

ประเทศ”) และผู้ประกอบการท่ีมีคู่ค้าต้ังอยู่ในต่าง

ประเทศ (“สินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ”) 

ปัจจุบัน บริษัทย่อยเป็น สมาชิกของสมาคมลีสซิ่ง

แห่งประเทศไทย และสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจ

แฟคตอริ่ง

  บริษัท เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด 

จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในเดือนเมษายน 2560 

และเริ่มเปิดด�าเนินการใน เดือนกันยายน 2560 

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย ภายใต้การ

ควบคุมของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่ง

เสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยให้

บริการด้านประกันภัย ประกอบด้วย การประกัน

ภัยรถยนต์ (Vehicle Insurance) การ ประกันภัย

เครื่องจักร (Machine Insurance) การประกันอัคคี

ภัย (Fire Insurance) การประกันภัยทางทะเล 

และขนส่ง (Marine Cargo Insurance) และการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) เช่น การ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันภัย

ความรับ ผิดต่อบุคคลภายนอก

ฉบับที่ 1127 วันที่ 3 มกราคม 2563

บลจ.บัวหลวง
เฉือนหุ้น ASK 0.1562%
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 ประเดิมได้สวย!! ดัชนีตลาดวันแรกของปี 2563 เจ้าค่ะ ปิดได้อย่าง

สวยงามปิดท่ี 1,595.82 จุดบวกขึ้นมา 15.98 จุดกลับมามีลุ้นขึ้นไปทดสอบ

แนวต้าน 1,600 จุดกันอีกครั้งเจ้าค่ะ โดยได้ปัจจัยบวกจากคลายกังวล

สงครามการค้า-หวังทิศทางราคาน�ามันขึ้น หนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิ

โตรฯ พรุ่งนี้ลุ้น.  แซ่บกันต่อเจ้าค่ะ

 มาดูหุ้นท่ีคาดจะว่ิงกันต่อเจ้าค่ะตัวแรกส�าหรับหุ้น PTG เจ้าค่ะ 16.30 

บาท บวกขึ้นมา 1.24% สวยงามเจ้าค่ะ เทียบกับหุ้นกลุ่มพลังงานตัวอ่ืนแล้ว

ยังว่ิงน้อยกว่าเจ้าค่ะ พรุ่งนี้จับตาลุ้นว่ิงกันต่อเจ้าค่ะแนวต้านแรก 19.00 บาท

เจ้าค่ะ

 ไปกันต่อเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น PRM วันนี้ปิดท่ี 7.30 บาทเกือบไฮของวัน 

บวกขึ้นมา 2.82% เจ้าค่ะ ลุ้นว่ิงต่อในวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะทโดย PRM คาดQ4/62 

โดดเด่น รับความต้องการใช้เรือพุ่งต่อเนื่อง หลังหลังอัตราค่าระวางปรับขึ้น

สูงสุดในรอบ 10 ปี จากนี้ต้องจับตาลุ้นกันให้ดีกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ

 มาลุ้นนิวไฮกันสักหน่อยเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น MCS 1 ในหุ้นกลุ่มเหล็กท่ี

แข็งแกร่งท่ีสุดในปฐพีเจ้าค่ะ อิอิ วันนี้ขยับขึ้นมาปิดท่ี 9.95 บาทบวกข้ึนมา 

4.19% เจ้าค่ะ จ่อทะลุ 10.00 บาทขึ้นมาทดสอบนิวไฮในรอบปีท่ี 10.20 บาท

เจ้าค่ะ หลังแนวโน้มก�าไรในปีนี้คาดจะสูงถึง 550 ล้านบาท เติบโต 32%YoY  

ส่วนทางกับหุ้นกลุ่มเหล็กตัวอ่ืนในตลาดเวลาน้ีเจ้าค่ะ จับตากันให้ดีเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับแฟนคลับหุ้น BAM กันเจ้าค่ะวันนี้ท�า 

ATH ใหม่ท่ี 19.90 บาทก่อนจะปิดท่ี 19.70 บาท บวกขึ้นมา 8.84% เจ้าค่ะ 

สวยงามน่าจับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ ใครชอบจับตารอจังหวะพักตัวเพื่อ

ลุ้นท�า ATH กันต่อเนื่องเหนือ 20.00 บาทกันเจ้าค่ะ งานนี้ห้ามกระพริบตากัน

เลยทีเดียวเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุน

ทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

ประเดิมได้สวย!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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