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News Comment 

• "มูดี้ส" เพ่ิมแนวโนมแบงกไทย "มีเสถียรภาพ" มูด้ีส อินเวสเตอร เซอรวิส หรือมูด้ีส ไดประกาศเพ่ิมแนวโนมอันดับความนาเช่ือถือของ
ธนาคารไทย จาก "เชิงลบ" สู "มีเสถียรภาพ" สะทอนอันดับความนาเช่ือถือโดยรวมของธนาคารไทยดีขึ้นอยางไรก็ตาม การฟนตัวของภาค
ธนาคารไทย และความสามารถในการปรับตัวรับผลกระทบทางลบจากวิกฤติการเงินโลก อาจถูกบ่ันทอนจากบรรยากาศทางการเมืองที่มี
ความเปราะบาง ทั้งนี้ มูด้ีสยังคาดการณดวยวา เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3-5% ในปนี้ หลังหดตัว 3% ในปที่แลว และยังคาดวาการขยายตัว
ดานสินเช่ือจะอยูที่ 5-10% ปนี้ หลังหดตัว 2% ในปที่แลว (ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ) ความเห็น ถือเปนขาวเชิงบวกตอกลุมธนาคาร 
หลังจากกอนหนานั้น มูด้ีสมีความกังวลตอฐานะรัฐบาลวาอาจจะสนับสนุนภาคธนาคารไดไมเต็มที่ แตพิสูจนไดจากวิกฤตที่ผานมาธนาคาร
พาณิชยไทยมีความแข็งแกรงและพ่ึงพาความชวยเหลือจากรัฐบาลนอย (ยืนไดดวยตัวเอง) สวนตัวเลขประมาณการการเติบโตของสินเช่ือป 
2010 ที่ 5-10% นั้นครอบคลุมประมาณการของเราที่คาดวาจะขยายตัวไดที่ราว 9% จึงยังคงคําแนะนํา ซื้อ 

• SCC กระดาษโต 224 % Q4 กําไร 5.8 พันลาน "ปูนใหญ" โชวกําไรสุทธิไตรมาส 4/52 เช่ือแตะ 5.8 พันลานบาท พลิกจากขาดทุน 
3.5พันลานบาท เนื่องจากไมมีขาดทุนสินคาคงคลัง อานิสงสรายไดกระดาษโต 223% ดันผลประกอบการเดง ดานธุรกิจซีเมนตปรับตัว
เพ่ิมขึ้น มองดีมานดยอดขายปูนในประเทศ เพ่ิมขึ้น 10% (ที่มา: นสพ.ขาวหุน) 

• PF ปนี้เห็น 1.2 หม่ืนลาน เปดใหม 10 โครงการ PF ต้ังเปายอดขายปนี้ 1.1-1.2 หมื่นลานบาท โตกวา 70% จากปกอนทําได 7 
พันลานบาท เหตุเปดโครงการใหมเพ่ิมขึ้น 10 โครงการ มูลคากวาหมื่นลานบาทเนนเจาะตลาดราคาตํ่ากวา 3 ลานบาท สวนรายไดปนี้ต้ัง
เปาตํ่ากวายอดขาย 10-20% (ที่มา: นสพ.ขาวหุน) 

• TMB สุดม่ัน ROE 4 ป เสกได 14% หนีเสียปรับลง "บุญทักษ" คาดกําไรปนี้ตัวเลขกวาปกอนหนา สวตัวเลข ROE จะเพ่ิมเปน 14% 
ภายในป 2557 จากปจจุบันอยูที่ 4% ยันแผนลางขาดทุนสะสมไมสะดุด รอคลัง-ผูถือหุนไฟเขียวสินเช่ือรวมปนี้โต 8-10% จากปกอนที่ติด
ลบ เล็ง กด NPL ลงเหลือหลักเดียว จากเดิม 11% (ที่มา: นสพ.ขาวหุน)  

• TOP แบไตซื้อโรงกล่ันอีกแหง รับน้ํามัน-อะโรเมติกสขาข้ึน พรอมเล็งถือหุนไอพีพี TOP มีแผนเขาซื้อกิจการโรงกล่ันในประเทศ 
ขนาดกําลังผลิต 1-1.5 แสนบารเรลตอวันพรอมเล็งเขาถือหุนไอพีพี "สุรงค"มั่นใจขยายฐานการดําเนินงาน หนุนรายไดเติบโต แตยังไมได
เจรจาพันธมิตรขณะนี้ สวนเทรนราคาน้ํามันและอะโรเมติกสยังขาขึ้น ดีมานดจากจีนเพ่ิม (ที่มา: นสพ.ขาวหุน) 

• AIT สงซิกปนผลข้ันต่ํา1.75 บาท ป 52 รายได 3 พันลาน รุกประมูลงานภาครัฐ 80% AIT อุบรายไดป 52 แตมั่นใจดีเกินเปา 
3,300 ลานบาทแน ย้ิมรับงานประมูลงานไหลเขาตอเนื่อง คง Backlog ในมือแลวกวา 2,000 ลานบาท เร่ิมบุคไดต้ังแตไตรมาส 1 "ศิริพงษ" 
ระบุปนี้ ขอรายไดรวมทะลุ 4,000 ลานบาท จับลูกคาภาครัฐกวา 80% พรอมลุนปนผลคร่ึงหลังอีก 1.75 บาท (ที่มา: นสพ.ขาวหุน) 
ความเห็น AIT เปนหุนที่จายปนผลสูงให Yield ประมาณ 10% - 12% ตอป สําหรับงวด 2H09 เราคาด 1.75 บาท/หุน คิดเปน Yield 
6.8% และราคาหุนยังมี Upside 165% จากเปาหมาย 30 บาท ยังแนะนําซื้อได 

• PLE โชวแบ็กล็อก 9 พันลาน บุครายไดสายสีมวงปนี้ 20% "PLE" แยมรายไดปนี้ใกลเคียงปกอน 8 พันลานบาท หลังมีแบ็กล็อกจอ
บันทึกรายไดกวา 9 พันลานบาท และเล็งบุครายไดจากงานสรางรถไฟฟาสายสีมวง 15-20% จากมูลคางาน 1.75 พันลานบาท พรอมลุย
ประมูลงานในกาตารอีก 1 หมื่นลานบาท เมินรวมประมูลรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน หลังคุณสมบัติไมผานทีโออาร ลุนรับปนผลระหวางกาลคร่ึงป
แรก หากเก็บหนี้ 1พันลานบาทได ดันปนี้โชวผลกําไร (ที่มา: นสพ.ขาวหุน) 

• ตางชาติแหชิงดําสายสีน้ําเงิน ขอซื้อซองแลว 18 ราย สีมวงสัญญา 3 เซ็นสัญญาแลว ตางชาติแหแหน ชิงดํางานกอสรางสวนตอ
ขยายสายสีน้ําเงิน รวมเปดขายเอกสาร 5 วันเอกชนรุมซื้อ 18 ราย ผูวารฟม.ระบุย่ิงมากย่ิงดี เพราะตัวเลือกเยอะ เกิดการแขงขันแบบเปน
ธรรม ขณะวานนี้จรดปากกาเซ็นกอสรางสีมวง สัญญา 3 กับ PAR แลว เตรียมเดินเคร่ืองงานวางราง, ระบบและขบวนรถไฟฟาตอ (ที่มา: 
นสพ.ขาวหุน) 

• ขาวดี 'มูดี้ส' มาแลว เพ่ิมอันดับความนาเชื่อถือธนาคารพาณิชยไทย-เหลือแคหวงการเมืองบ่ันทอน มูด้ีสเพ่ิมเครดิตธนาคารไทย 
ช้ีการเมืองยังเปราะบาง กลัวบ่ันทอนระบบ สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือระหวางประเทศ มูด้ีส อินเวสเตอร เซอรวิส ประกาศเพ่ิมแนวโนม
อันดับความนาเช่ือถือธนาคารพาณิชยของไทยจาก "เชิงลบ" เปน"มีเสถียรภาพ" ซึ่งบงช้ีวาสภาวะดานความนาเช่ือถือโดยรวมของไทยดีขึ้น 
การเขาถึงตลาดเงินและพันธบัตรระหวางประเทศที่งายขึ้น (ที่มา: นสพ.โพสตทูเดย) 

• โรแจงดีเอสไอเพรซิเดนทฯ โกง 'TMB' จ้ีปลอมเอกสารขอกูดีเอสไอจองฟนนายแบงกไมซื่อ "ทหารไทย" โรฟอง "เพรซิเดนทฯ" 
ตอดีเอสไอฐานปลอมแปลงเอกสารคําสั่งซื้อเพ่ือขอเงนิกู สูญกวา 2,000 ลานบาท เจาหนาที่และผูบริหารชุดเกาหายแนบ นายบุญทักษ 
หวังเจริญประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารทหารไทย เปดเผยวา ธนาคารไดตรวจสอบเอกสารการขอสินเช่ือของบริษัท เพรซิเดนท อะกริ
เทรดด้ิง บริษัทสงออกขาวรายใหญของประเทศ พบวามีการปลอมแปลงเอกสารคําสั่งซื้อเพ่ือขอเงนิกูกับธนาคารกวา 2,000 ลานบาท 
ดังนั้นในวันนี้ธนาคารจะเขาฟองรองบริษัทตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณีบริษัท เพรซิเดนทฯ ปลอมแปลงเอกสาร (ที่มา: นสพ.
โพสตทูเดย) 

• นับหนึ่งแกมาบตาพุด กนอ.รับสภาพตองใชเวลาสางปญหาไมนอยกวาหนึ่งป กนอ.ต้ังทา หวนกลับนับหนึ่ง เร่ิมแกปญหามาบตาพุด
ใหม ใชเวลา 1 ป สวนเอกชนยังเดินหนาย่ืน 4 ขอ กดดันนายกฯ อีกรอบ  นายประสาน ตันประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปดเผยวา ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ บอรดกนอ. จะประชุมหามาตรการชวยเหลือเอกชนที่ไดรับผลกระทบ
จากปญหามาบตาพุด ซึ่งอาจตองเร่ิมกระบวนการแกไขกันใหม ใชเวลาไมตํ่ากวา 1 ป และในวันที่ 28 ม.ค.นี้ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะหารือรวมกับนายโย จิซึคาตะ ประธานหอการคาญ่ีปุนประจําประเทศไทย (เจซีซี) (ที่มา: นสพ.โพสตทูเดย) 

• KSL เพ่ิมทุน 320 ล.หุน หวังลดสัดสวนหนี้ตอทุนเหลือ 0.5 เทา ต้ังเปาปนี้ยอดขายโต 15% จากผลิตเพ่ิม และ ราคาน้ําตาลใน
ตลาดโลกปรับตัวขึ้นแรง ผูบริหารน้ําตาลขอนแกนแจงเหตุเพ่ิมทุน 320 ลานหุน หวังลดสัดสวนหนี้ตอทุนใหเหลือ 0.5 เทาจากปจจุบันขยับ
เกือบ 1 เทา พรอมชวยเพ่ิมสภาพคลองของหุนใหพนเกณฑจากระดับ 21% เผยไมรีบรอนขายพีโอคาดไดเห็นปหนา ขณะที่ต้ังเปาปนี้
ยอดขายโต 15% จากผลิตเพ่ิม และราคาน้ําตาลในตลาดโลกปรับตัวขึ้นแรง พรอมใชเงินขยายโรงงานบอพลอย 2.5 พันลานบาท (ที่มา: 
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ) 
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