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News Comment
• "มูดี้ส" เพิ่มแนวโนมแบงกไทย "มีเสถียรภาพ" มูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส หรือมูดี้ส ไดประกาศเพิ่มแนวโนมอันดับความนาเชื่อถือของ

ธนาคารไทย จาก "เชิงลบ" สู "มีเสถียรภาพ" สะทอนอันดับความนาเชื่อถือโดยรวมของธนาคารไทยดีขึ้นอยางไรก็ตาม การฟนตัวของภาค
ธนาคารไทย และความสามารถในการปรับตัวรับผลกระทบทางลบจากวิกฤติการเงินโลก อาจถูกบั่นทอนจากบรรยากาศทางการเมืองที่มี
ความเปราะบาง ทั้งนี้ มูดี้สยังคาดการณดวยวา เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3-5% ในปนี้ หลังหดตัว 3% ในปที่แลว และยังคาดวาการขยายตัว
ดานสินเชื่อจะอยูที่ 5-10% ปนี้ หลังหดตัว 2% ในปที่แลว (ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ) ความเห็น ถือเปนขาวเชิงบวกตอกลุมธนาคาร
หลังจากกอนหนานั้น มูดี้สมีความกังวลตอฐานะรัฐบาลวาอาจจะสนับสนุนภาคธนาคารไดไมเต็มที่ แตพิสูจนไดจากวิกฤตที่ผานมาธนาคาร
พาณิชยไทยมีความแข็งแกรงและพึ่งพาความชวยเหลือจากรัฐบาลนอย (ยืนไดดวยตัวเอง) สวนตัวเลขประมาณการการเติบโตของสินเชื่อป
2010 ที่ 5-10% นั้นครอบคลุมประมาณการของเราที่คาดวาจะขยายตัวไดที่ราว 9% จึงยังคงคําแนะนํา ซื้อ
• SCC กระดาษโต 224 % Q4 กําไร 5.8 พันลาน "ปูนใหญ" โชวกําไรสุทธิไตรมาส 4/52 เชื่อแตะ 5.8 พันลานบาท พลิกจากขาดทุน

3.5พันลานบาท เนื่องจากไมมีขาดทุนสินคาคงคลัง อานิสงสรายไดกระดาษโต 223% ดันผลประกอบการเดง ดานธุรกิจซีเมนตปรับตัว
เพิ่มขึ้น มองดีมานดยอดขายปูนในประเทศ เพิ่มขึ้น 10% (ที่มา: นสพ.ขาวหุน)
• PF ปนี้เห็น 1.2 หมื่นลาน เปดใหม 10 โครงการ PF ตั้งเปายอดขายปนี้ 1.1-1.2 หมื่นลานบาท โตกวา 70% จากปกอนทําได 7

พันลานบาท เหตุเปดโครงการใหมเพิ่มขึ้น 10 โครงการ มูลคากวาหมื่นลานบาทเนนเจาะตลาดราคาต่ํากวา 3 ลานบาท สวนรายไดปนี้ตั้ง
เปาต่ํากวายอดขาย 10-20% (ที่มา: นสพ.ขาวหุน)
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• TMB สุดมั่น ROE 4 ป เสกได 14% หนีเสียปรับลง "บุญทักษ" คาดกําไรปนี้ตัวเลขกวาปกอนหนา สวตัวเลข ROE จะเพิ่มเปน 14%

ภายในป 2557 จากปจจุบันอยูที่ 4% ยันแผนลางขาดทุนสะสมไมสะดุด รอคลัง-ผูถือหุนไฟเขียวสินเชื่อรวมปนี้โต 8-10% จากปกอนที่ติด
ลบ เล็ง กด NPL ลงเหลือหลักเดียว จากเดิม 11% (ที่มา: นสพ.ขาวหุน)
• TOP แบไตซื้อโรงกลั่นอีกแหง รับน้ํามัน-อะโรเมติกสขาขึ้น พรอมเล็งถือหุนไอพีพี TOP มีแผนเขาซื้อกิจการโรงกลั่นในประเทศ

ขนาดกําลังผลิต 1-1.5 แสนบารเรลตอวันพรอมเล็งเขาถือหุนไอพีพี "สุรงค"มั่นใจขยายฐานการดําเนินงาน หนุนรายไดเติบโต แตยังไมได
เจรจาพันธมิตรขณะนี้ สวนเทรนราคาน้ํามันและอะโรเมติกสยังขาขึ้น ดีมานดจากจีนเพิ่ม (ที่มา: นสพ.ขาวหุน)
• AIT สงซิกปนผลขั้นต่ํา1.75 บาท ป 52 รายได 3 พันลาน รุกประมูลงานภาครัฐ 80% AIT อุบรายไดป 52 แตมั่นใจดีเกินเปา

3,300 ลานบาทแน ยิ้มรับงานประมูลงานไหลเขาตอเนื่อง คง Backlog ในมือแลวกวา 2,000 ลานบาท เริ่มบุคไดตั้งแตไตรมาส 1 "ศิริพงษ"
ระบุปนี้ ขอรายไดรวมทะลุ 4,000 ลานบาท จับลูกคาภาครัฐกวา 80% พรอมลุนปนผลครึ่งหลังอีก 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 ลุนรับปนผลระหวางกาลครึ่งป
แรก หากเก็บหนี้ 1พันลานบาทได ดันปนี้โชวผลกําไร (ที่มา: นสพ.ขาวหุน)
• ตางชาติแหชิงดําสายสีน้ําเงิน ขอซื้อซองแลว 18 ราย สีมวงสัญญา 3 เซ็นสัญญาแลว ตางชาติแหแหน ชิงดํางานกอสรางสวนตอ

ขยายสายสีน้ําเงิน รวมเปดขายเอกสาร 5 วันเอกชนรุมซื้อ 18 ราย ผูวารฟม.ระบุยิ่งมากยิ่งดี เพราะตัวเลือกเยอะ เกิดการแขงขันแบบเปน
ธรรม ขณะวานนี้จรดปากกาเซ็นกอสรางสีมวง สัญญา 3 กับ PAR แลว เตรียมเดินเครื่องงานวางราง, ระบบและขบวนรถไฟฟาตอ (ที่มา:

นสพ.ขาวหุน)
• ขาวดี 'มูดี้ส' มาแลว เพิ่มอันดับความนาเชื่อถือธนาคารพาณิชยไทย-เหลือแคหวงการเมืองบั่นทอน มูดี้สเพิ่มเครดิตธนาคารไทย

ชี้การเมืองยังเปราะบาง กลัวบั่นทอนระบบ สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือระหวางประเทศ มูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส ประกาศเพิ่มแนวโนม
อันดับความนาเชื่อถือธนาคารพาณิชยของไทยจาก "เชิงลบ" เปน"มีเสถียรภาพ" ซึ่งบงชี้วาสภาวะดานความนาเชื่อถือโดยรวมของไทยดีขึ้น
การเขาถึงตลาดเงินและพันธบัตรระหวางประเทศที่งายขึ้น (ที่มา: นสพ.โพสตทูเดย)
• โรแจงดีเอสไอเพรซิเดนทฯ โกง 'TMB' จี้ปลอมเอกสารขอกูดีเอสไอจองฟนนายแบงกไมซื่อ "ทหารไทย" โรฟอง "เพรซิเดนทฯ"

ตอดีเอสไอฐานปลอมแปลงเอกสารคําสั่งซื้อเพื่อขอเงินกู สูญกวา 2,000 ลานบาท เจาหนาที่และผูบริหารชุดเกาหายแนบ นายบุญทักษ
หวังเจริญประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารทหารไทย เปดเผยวา ธนาคารไดตรวจสอบเอกสารการขอสินเชื่อของบริษัท เพรซิเดนท อะกริ
เทรดดิ้ง บริษัทสงออกขาวรายใหญของประเทศ พบวามีการปลอมแปลงเอกสารคําสั่งซื้อเพื่อขอเงินกูกับธนาคารกวา 2,000 ลานบาท
ดังนั้นในวันนี้ธนาคารจะเขาฟองรองบริษัทตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณีบริษัท เพรซิเดนทฯ ปลอมแปลงเอกสาร (ที่มา: นสพ.

โพสตทูเดย)
• นับหนึ่งแกมาบตาพุด กนอ.รับสภาพตองใชเวลาสางปญหาไมนอยกวาหนึ่งป กนอ.ตั้งทา หวนกลับนับหนึ่ง เริ่มแกปญหามาบตาพุด

ใหม ใชเวลา 1 ป สวนเอกชนยังเดินหนายื่น 4 ขอ กดดันนายกฯ อีกรอบ นายประสาน ตันประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปดเผยวา ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ บอรดกนอ. จะประชุมหามาตรการชวยเหลือเอกชนที่ไดรับผลกระทบ
จากปญหามาบตาพุด ซึ่งอาจตองเริ่มกระบวนการแกไขกันใหม ใชเวลาไมต่ํากวา 1 ป และในวันที่ 28 ม.ค.นี้ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะหารือรวมกับนายโย จิซึคาตะ ประธานหอการคาญี่ปุนประจําประเทศไทย (เจซีซี) (ที่มา: นสพ.โพสตทูเดย)
• KSL เพิ่มทุน 320 ล.หุน หวังลดสัดสวนหนี้ตอทุนเหลือ 0.5 เทา ตั้งเปาปนี้ยอดขายโต 15% จากผลิตเพิ่ม และ ราคาน้ําตาลใน

ตลาดโลกปรับตัวขึ้นแรง ผูบริหารน้ําตาลขอนแกนแจงเหตุเพิ่มทุน 320 ลานหุน หวังลดสัดสวนหนี้ตอทุนใหเหลือ 0.5 เทาจากปจจุบันขยับ
เกือบ 1 เทา พรอมชวยเพิ่มสภาพคลองของหุนใหพนเกณฑจากระดับ 21% เผยไมรีบรอนขายพีโอคาดไดเห็นปหนา ขณะที่ตั้งเปาปนี้
ยอดขายโต 15% จากผลิตเพิ่ม และราคาน้ําตาลในตลาดโลกปรับตัวขึ้นแรง พรอมใชเงินขยายโรงงานบอพลอย 2.5 พันลานบาท (ที่มา:

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)

