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SET พักรบเพื่อพบรัก คาดย่อไม่ตา่ํ กว่า 1,107 จุดก่อนดีดตัวขึ้นทดสอบ 1,120 เก็บ Global Plays
PTTEP, BANPU, SCC, PTTGC, CPF, IVL และหุ้นเทคนิคสกิดดาว THAI, AMATA, SC, SCB

ภาพ SET ราย 5 นาที ณ เวลา 12.30 น.

ที่มา : Bloomberg, ฝายวิจัย ASP

สํารวจตลาด :
■ SET Index ลบ 0.43 จุด ปดเที่ยงที่ 1,116.74 จุด ดวยปริมาณการซื้อขายชวงเชาไมหรูเวอรแตก็เยอะไดใจ 1.38 หมื่นลานบาท
■ ชวงเชาเหมือน SET จะแกวงนิ่งๆไมมีปากมีเสียงอะไรมากมาย กลุมพลังงาน ปโตรเคมี เริ่มถูกขายทํากําไร แตหากสังเกตดีๆจะเห็นไดวากลุม
Bank เริ่มมีขยับ โดยเฉพาะกลุม Bank ใหญ BBL, KBANK, SCB บวกมีนัยสําคัญ อารมณแบบนี้ทําใหมองวา SET ชวงบายนาจะลงยาก
และเมือ่ แรงขายในกลุมพลังงานหมดลง ดัชนีนาจะมีดีดกลับไปทดสอบ 1,120 จุดอีกรอบ
■ นโยบายการเงินผอนคลาย ยังคงเปนเทรนดยอดฮิตที่ธนาคารกลางประเทศตางๆใชกระตุนเศรษฐกิจ ลาสุด ธ.กลางยุโรป (ECB) ประกาศ

ตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ําที่ 1% ตอไป และเตรียมอัดเงินเขาสูระบบผานการใหกูยืมดอกเบี้ยต่ํา แกสถาบันการเงินในยุโรปเพิ่มเติม
อีก 1 ลานลานยูโร เชนเดียวกับ ธ.กลางอังกฤษ (BOE) ก็ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยไวในระดับต่ําที่สุดเปนประวัติการณที่ 0.5%
และจะอัดฉีดเงินเขาสูระบบเพิ่มอีก 5 หมื่นลานปอนด แนวโนมดังกลาวหนุนใหปริมาณเงินในระบบ (M2) อยูในระดับสูง เอื้อให
สินทรัพยเสี่ยงทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ํามันดิบดูไบ ที่ลาสุดอยูที่ระดับ 115 เหรียญฯตอบารเรล สูงกวาสมมติฐานราคา

ปจจุบันบริษัทกระทํา
การในฐานะบริษัทผู
ออกและที่ปรึกษา
ทางการเงินของ
น้ํามันดิบระยะยาวของ ASP ที่กําหนดไวที่ 100 เหรียญฯตอบารเรล ดังนั้นหากราคาน้ํามันดิบดูไบยังคงยืนเหนือ 110 เหรียญฯตอบารเรล
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลอดป 2555 นัน่ หมายความวาทุก 10 เหรียญฯตอบารเรล ที่ราคาน้าํ มันดิบสูงขึ้นกวาสมมติฐานจะทําใหประมาณการกําไรในป 2555 ของ
อนุพันธในหุน BAY,
PTTEP สูงกวาเดิมอีกราว 7.1% เชนเดียวกับ PTT ที่ไดรับประโยชน แตนอยกวาคือ (เปนผูถอื หุนใน PTTEP สัดสวน 65.3%) จะทําใหกําไร
BBL, BH, BJC,
สุทธิเพิ่มจากประมาณการเดิมราว 2.2% สวน BANPU, LANNA คาดจะไดประโยชนเชนกัน กลาวคือหากราคาถานหิน สูงกวาสมมติฐานทุก
BLA, CPALL,
10 เหรียญฯตอตัน จะทําใหประมาณการกําไรของ BANPU, LANNA เพิ่มขึ้นราว 9% และ 15.5% ตามลําดับ จึงแนะนําสะสมหุนปโตรเลียม
IRPC, IVL, KTB,
ทั้ง PTTEP, PTT, BANPU และ LANNA
LH, MINT, PS,
ROBINS SCC,
กลยุทธการลงทุน :
SPALI, STA, TCAP,
■ สะสม Global Plays PTTEP, PTT, BANPU, SCC, CPF, IVL และ LANNA
THAI, TISCO,
TOP, TRUE
■ S50H12 เชานี้ไดของกันแนนอนที่ 781.5 จุด ชวงบายนี้ใหถือสูลุนไปถึงสัปดาหหนาและตั้งจุดตัดขาดทุนไวที่ 777.5 จุด
เซียมซียามบาย :
ภรณี ทองเย็น, CISA ■ เซียมซีภาคเชา เสือ ESSO ยังติ๋มซึมลงเล็กนอย มองวาไมมีอะไรใหนากังวล ซือ้ +ถือ ตอไป สวน HEMRAJ นาจะขึ้นตอตามแผนที่วางไว
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■ บายนี้มีตัวเดนที่นาสนใจคือ AMATA ดีดกลับขึ้นอีกรอบ นาจะเลนไดถึง 17.20 SC เริ่มมีมือดีเขาจุดเชือ้ อาจเลนกันตอถึง 15.80 บาท สวน
SCB ก็ทําสัญญาณเตรียมกลับ 128.5 บาท อีกตัวคือ THAI มาเงียบๆขึ้นไดเรื่อยๆ มองวา 30 บาทเปนไปได
ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลทีน่ าเชื่อถือ อยางไรก็ดี บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมสามารถทีจ่ ะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวา
ประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซอื้ หรือขายหลักทรัพยใด ๆ การ
ตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอา น ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนีห้ รือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวจิ ารณญาณของผูอ าน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือ
พันธะผูกพันใด ๆ กับ บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมวากรณีใด

