Zoom
Daily Theme: sideway up จับตาผลการประชุมเฟด
สรุปภาวะตลาดวันทําการกอนหนา

Technical View ขึน้ ขาย ลงซื้อ

ตลาดหุนไทยปดบวกเล็กนอย ในทิศทางเดียวกับตลาดหุนภูมิภาค ไดแรงหนุนหลัก
จากกลุมพลังงานที่ฟนตัวตามราคาน้ํามันดิบ ขณะที่ตลาดหุนเอเชียเชานี้สวนใหญ
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1,581.42 +4.69 +0.30 ประกอบการออกมาดี หนุน sentiment บวก
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คาดการณตลาดหุนไทยวันนี้

คาดดัชนี sideway up แนวตาน 1585/1590 จุด แนวรับ 1576/1569 จุด คาดยังได
แรงหนุนจากหุนกลุมพลังงานอยางตอเนื่อง หลังวานนี้น้ํามันดิบปดที่ระดับสูงสุดใน
รอบ 1 เดือน ประกอบกับหุนขนาดใหญในสหรัฐ (แมคโดนัลด, GM และ แคทเทอร
พิลลาร) ประกาศผลประกอบการออกมาดีกวาคาด ทั้งนี้ ตลาดจับตาผลการประชุม
เฟดในคืนวันนี้ (คาดคงนโยบายการเงิน) รวมถึงจับตาการเมืองสหรัฐ หลังวุฒิสภา
Bond
ตกลงที่จะจัดอภิปรายเพื่อโหวตรางกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม คาดวาจะเปด
20,460
n.a. ประชุ มในวันพฤหัสฯ นี้ ถึงแมวาจะยังไมมี ความแนนอนวามีเสียงสนับสนุน เพียง
-613 พอที่จะผานรางกฎหมายหรือไม
7,847

ทางเทคนิค ภาพระยะสั้นยังแกวงตัวกรอบแคบ หากไมหลุดแนวรับ 1568/1560 จุด

% chg มีโอกาสดีดตัวสั้นๆ ไปที่แนวตาน 1590/1600 จุด ไดเชนกัน
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ประเด็นสําคัญวันนี้
1) + น้ํามัน: WTI พุงขึ้น 1.55 ดอลลาร หรือ 3.3% ปดที่ 47.89 ดอลลาร/บารเรล
โดยตลาดยังคงไดปจจัยหนุนจากซาอุดิอาระเบียใหคํามั่นวาจะปรับลดการสงออก
น้ํามัน ขณะที่ไนจีเรียประกาศวาจะเขารวมในขอตกลงปรับลดกําลังการผลิตน้ํามัน
ประกอบกับนักวิเคราะหคาด สตอคน้ํามันดิบของสหรัฐมีแนวโนมลดลงอีกในสัปดาห
ที่แลว
2) + สหรัฐ: ความเชื่อมั่นของผูบริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นเปนเดือนที่ 2 โดยพุงขึ้นสู
ระดั บ 121.5 ในเดือ น มิ . ย. โดยสู ง กวา ที่ นั ก วิ เ คราะห ค าดการณ ที่ ร ะดั บ 116.5
หลังจากแตะระดับ 117 ในเดือน พ.ค.
3) + ที่ ป ระชุ ม ครม. อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบโครงการรถไฟฟ า สายสี ม ว ง ช ว งเตาปู น ราษฎรบูรณะ (โครงการรถไฟฟาสายสีมวงใต) ระยะทาง 23.6 กม. กรอบวงเงิน
ลงทุนโครงการ 1.01 แสนลานบาท (ดูรายละเอียดในเลม)
4) +/- DELTA รายงานกําไรสุทธิ 2Q60 ที่ 842 ลานบาท (-37%YoY, -38QoQ) แต
ดีกวาที่ตลาดคาด 25%
4) จับตาการประชุมเฟด นักเศรษฐศาสตรคาดคงนโยบายการเงิน สอดคลองกับ
ตลาดการเงินที่ใหน้ําหนักเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ที่ 0%

ถนอมศักดิ์ สหรัตนชัย, no. 14501
Thanomsaks@ktzmico.com
02-624-6244
ธิดารัตน ผโลดม, no. 16564
Tidaratp@ktzmico.com
02-624-6270
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กลยุทธ
เก็งกําไรรายตัว ขึ้นขาย-ลงซื้อในกรอบ 1568-1590 จุด

หุนแนะนํา เก็งกําไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)
หุนกลุมรับเหมา ไดแก CK STEC UNIQ SEAFCO
หุนโมเมนตัม/ขาวบวก ไดแก MTLS TK SCC BPP
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หุนแนะนําทางเทคนิค

AMATA

ปด 15.80 บาท +0.10 บาท (+0.64%)
ราคาลงมาถึงแนวรับ Double Bottom ที่ 15.70 บาท
พรอมทั้งมีสัญญาณบวกของแทงเทียนหนุน และยังมี
แรงซื้อเขามารองรับ ทําใหคาดวาราคาจะเดงตัวขึ้นได
เพื่อโอกาสกลับเขาสูแนวโนมขาขึ้น

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 15.70 / 14.50 บาท
แนวตาน: 16.40 / 17.40 บาท

HTECH

ปด 8.90 บาท +0.20 บาท (+2.30%)
ราคาพักตัวลงหลังไมผานแนวตาน Double Top ที่
10.40 บาท แต ด ว ยมี สั ญ ญาณบวกของ Tweezers
Bottom ที่ 8.65 บาท ขณะที่ RSI ไมหลุดระดับ 40%
ลงมา จึงคาดหวังการมี Technical Rebound ที่ตอเนื่อง

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 8.65 / 8 บาท
แนวตาน: 9.20 / 10.40 บาท

MONO

ปด 3.72 บาท +0.08 บาท (+2.20%)
ราคาเคลื่อนไหวในฟอรมสามเหลี่ยม โดยขณะนี้มีแนว
ตานสําคัญ 3.78 บาท และถาราคาผานจุดนี้ไดสําเร็จ
จะเปนการหนุนใหราคากลับขึ้นไปหา High เดิมที่ 4.10
บาท เพื่อโอกาสเขาสูแนวโนมขาขึ้น

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 3.58 / 3.40 บาท
แนวตาน: 3.78 / 4.10 บาท
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ปฏิทนิ เศรษฐกิจ

ประเด็นสําคัญ
ครม.ไฟเขียวโครงการรถไฟฟาสายสีมวงใต(เตาปูน-ราษฎรบูรณะ)
 ที่ประชุมครม. อนุมัติเห็นชอบโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวง เตาปูน-ราษฎรบูรณะ (โครงการรถไฟฟาสาย
สีมวงใต) ระยะทาง 23.6 กม. กรอบวงเงินลงทุนโครงการ 1.01 แสนลานบาท แบงเปนคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15.9 พั น ลา นบาท, ค า งานก อ สร า งงานโยธา 77.4 พัน ล า นบาท, ค า สิ่ ง กอ สร า งทดแทนหน ว ยงานที่ไ ด รั บ
ผลกระทบ 1.3 พันลานบาท, คาจางที่ปรึกษา 2.9 พันลานบาท, และ Provision Sum 3.6 พันลานบาท โดยให
รฟม. ดําเนินการประกวดราคา แตจะลงนามไดเมื่อไดรับ EIA เรียบรอยแลว
 โครงการจะมีทั้งหมด 17 สถานี เปนทางวิ่งใตดิน 12.6 กม. และทางวิ่งยกระดับ 11 กม. คาดวาจะเริ่มกอสรางใน
เดือน ก.ย. 2561 และเปดใหบริการในเดือน พ.ค. 2567
 แนวเสนทางจะเริ่มจากจุดเชื่อมตอโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซื่อ ที่บริเวณสถานีเตาปูน
โดยเปลี่ ย นเป น เส น ทางใต ดิ น แล ว เบี ย งเข า สู ถ นนสามเสน ผ า นรั ฐ สภาแห ง ใหม โรงเรี ย นราชิ นี บ น กรม
ชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล หอสมุดแหงชาติ คลองบางลําพู เลี้ยวซายเขาถนนพระสุเมรุ ผานวัดบวร
นิเวศราชวรวิหาร แยกผานฟา เขาสูถนนมหาไชย ผานวัดราชนัดดาราม เขาสูถนนจักรเพชร ลอดใตแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณสะพานพระปกเกลา เขาสูถนนประชาธิปก ผานสี่แยกบานแขก ลอดใตวงเวียนใหญ เขาสูถนน
สมเด็จพระเจาตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย จากนั้นเปลี่ยนเปนเสนทางยกระดับ ผานแยกถนนจอมทองเขาสู
ถนนสุขสวัสดิ์ ผานแยกถนนประชาอุทิศ ขามทางดวนเฉลิมมหานคร เขาสูราษฎรบูรณะขามคลองแจงรอน ผาน
สามแยกพระประแดง และสิ้นสุดเสนทางบริเวณครุไน
 ความเห็น: โครงการนี้มีทั้งงานกอสรางใตดินและยกระดับ ขณะที่มูลคางานโยธาและระยะทาง คอนขาง
ใกลเคียงกับรถไฟฟาสายสีสม (สายสีสม มีมูลคางานโยธา 79 พันลานบาท ระยะทาง 21.2 กม.) ที่เพิ่งเปด
ประมูลไปเมื่อปลายป 58 จึงคาดวานาจะมีการแยกยอยสัญญาออกไปใกลเคียงกัน กลาวคือนาจะมีประมาณ 6
สัญญา ประกอบดวย 3 สัญญาแรกเปนสัญญางานใตดิน มูลคาสัญญาละประมาณ 15-20 พันลานบาท สัญญาที่
4 เปนงานยกระดับมูลคาประมาณ 10 พันลานบาท สวนที่เหลือเปนสัญญาที่ 5-6 คืองานศูนยซอมบํารุงและ
อาคารจอดรถ และงานระบบรถไฟฟา
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 ผูรับเหมากอสรางรายใหญทั้ง 4 ราย (CK, ITD, STEC, UNIQ) มีโอกาสชนะงานประมูล จากประสบการณใน
การรับงานภาครัฐฯ
 อนึ่ง หากพิจารณาจากสถิติการชนะประมูลงานรถไฟฟาสายสีสม พบวา CK มีอัตราชนะงานสูงสุดที่ 36% (CK
รวมกับ STEC ในสัดสวน 60:40 ชนะประมูลทั้งหมด 3 สัญญา) รองลงไปคือ STEC (24%), ITD (23%) และ
UNIQ (17%)
 ทั้งนี้ โครงการนี้จะไมสงผลกระทบตอประมาณการกําไรป 60-61 ของกลุมรับเหมาฯ เนื่องจากเราคาดวานาจะ
เปดประมูลในป 61 ซึ่งในป 61 เราไดคาดการณไวแลววา นาจะมีงานภาครัฐฯ ออกมาเปดประมูลราว 170
พันลานบาท โครงการนี้เปน 1 ในงานที่คาดวาจะเปดประมูล
 ขาวดังกลาวนาจะเปนปจจัยบวกสําหรับกลุม คงคําแนะนํา Overweight และยังคงเลือก CK (ซื้อ, ราคาพื้นฐาน
37 บาท) เปนหุน Top Pick อนึ่ง ในวันที่ 27 ก.ค. 60 นี้ รฟท. มีกําหนดเปดซองราคาประมูลรถไฟทางคูชวงหัว
หิน-ประจวบฯ มูลคาราว 16.2 พันลานบาท นาจะเปนประเด็นเก็งกําไรสําหรับกลุม

ขาวบริษัทจดทะเบียน และกลุม อุตสาหกรรม (ที่มา: หนังสือพิมพทนั หุน, หนังสือพิมพขา วหุน, สํานักขาวอินโฟเควสท)
TK

TK มั่นใจปนี้สินเชื่อทะลุเปา 10% จากปกอนที่ 7.72 พันลานบาท หลังเศรษฐกิจสดใส กําลังซื้อฟนตัว แถมภาคการ
สงออก-ตลาดรถจักรยานยนต-รถยนตเติบโตพรอมกันทั้ง 3 ตลาด บิ๊ก "ประพล พรประภา" แยมไตรมาส 2/2560
ผลงานพุงตอเนื่อง ติดตอกันเปน 7 ไตรมาส หลังสินเชื่อโตเกิน 4% ซุมดีลพันธมิตร เปดตลาดตางประเทศ จาก
ปจจุบันแค กัมพูชา-ลาว

SAMART

กลุม SAMART โกยงานเขากระเปาไมหยุด ลาสุดควางานใหม 425.60 ลานบาท เติมแบ็กล็อกรับรูตอเนื่อง เรงปน
ผลงานปนี้เทิรนอะราวด จับตางบครึ่งปแรกมีโอกาสเติบโตมากกวาป 2559

WORLD

บอรด WORLD ไฟเขียวขายธุรกิจการศึกษา รับเงิน 1,730 ลานบาท เบนเข็มลุยธุรกิจอสังหาเต็มตัว มั่นใจ Backlog
ลนมือกวา 6,500 ลานบาท เดินเกมระยะยาวดันรายไดพุงกระฉูด ตั้งเปา 5 ป ขึ้นแทนผูนําอสังหา ชั้นแนวหนาของ
เมืองไทย พรอมกลับมาเทรดไดเร็วๆ นี้

TRUBB

TRUBB ใสเงินลงทุน 200 ลานบาท ถือหุน 16.67% ในการจัดตั้งบริษัทรวมทุนยางพาราไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
1,200 ลานบาท ย้ําเปนการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 5 บริษัท โดยไดชําระคาหุนรอยละ 25 กอนการจัดตั้ง
บริษัท

LHBANK

LHBANK ติดลมบน เตรียมประกาศความสําเร็จการรวมทุนกับ CTBC Bank ไตหวัน ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ ดาน
ผูบริหาร "รัตน พานิชพันธ" มั่นใจชวยยกระดับธุรกิจธนาคารเติบโตอยางมีนัยสําคัญในอนาคต ทั้งการบริการการเงิน
สวนบุคคล-ดิจิตอลแบงกิ้ง-เทรดไฟแนนซ

RJH

RJH แยมผลประกอบการไตรมาส 2/2560 เติบโตดีกวาชวงเดียวกันปกอน หลังผูปวยเพิ่ม ปรับแผนยุทธศาสตร มั่นใจ
ทั้งปโกยรายไดตามเปาไมต่ํากวา 10% เดินตามแผนดันสัดสวนลูกคาเงินสด เชื่อป 2563 แตะ 60% จาก ปจจุบันกวา
55% พรอมขยายฐานลูกคาญี่ปุน ดานแผนสรางอาคาร 9 ชั้น อยูระหวางขอ EIA เผยกองทุนในประเทศใหความสนใจ
ธุรกิจจํานวนมาก

GUNKUL

บิ๊ก GUNKUL ออกโรงยืนยันพื้นฐานสุดสตรอง ฐานะการเงินแข็งแกรง ลั่นไมมีปญหาคืนหนี้ ตั๋วบี/อี อยางแนนอน ย้ํา
ในชวง 1-2 ปขางหนาไมมีแผนเพิ่มทุน โชว PPA ในมือกวา 489 MW เสียบปลั๊กเขาระบบแลว 178 MW หนุนผลงาน
โตตอเนื่อง
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EARTH

EARTH
ไฟเขียวยื่นขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง หวังชวยทําใหธุรกิจเดินหนาตอได หลังมูลคาหนี้สิน
มากกวาทรัพยสิน พรอมแตงตั้งกรรมการใหม 2 ราย ทดแทนตําแหนงที่ลาออกไป

AGE

AGE "พนม ควรสถาพร" คาดยอดขายครึ่งปหลังทะลัก มั่นใจโตตามเปา 25-30% แตะ 3 ลานตัน เล็งโกยรายไดจีน
เวียดนามเขากระเปาไตรมาส 4/2560 อัพสัดสวนตางแดนทะลุ 20% จัดทัพลุยธุรกิจบริการเต็มสูบ หวังปมรายไดพุง
ขึ้นเทาตัวที่ 200 ลานบาท

PDG

PDG เนื้อหอมกองทุน-รายยอย สนใจขอขอมูลบริษัทเพียบโชวพื้นฐานธุรกิจแข็งแกรง สงซิกยอดขายครึ่งปหลังโตแรง
ฟากผูบริหารยันไมทราบสาเหตุหุนพุง ย้ําใสเกียรเดินงานตามแผน ปกธงผลงานโตไมต่ํากวา 10%

ขาวเศรษฐกิจ

สถาบัน Ifo ซึ่งเปนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี เปดเผยวา ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีปรับตัวขึ้นจาก
ระดับ 115.2 จุดในเดือน มิ.ย. สูระดับ 116.0 ในเดือน ก.ค. โดยปรับตัวขึ้นเปนเดือนที่ 6 ติดตอกัน และแตะระดับสูงสุด
นับตั้งแตป 2534 ขณะที่นักวิเคราะหคาดการณวาจะลดลงแตะ 114.9
ขอมูลดังกลาวบงชี้วา เศรษฐกิจของเยอรมนีเติบโตแข็งแกรงมาตั้งแตตนป โดยอัตราวางงานไดลดลงอยางตอเนื่อง
จากแรงหนุนของอุปสงคภายในประเทศ และในขณะเดียวกันการสงออกที่เพิ่มมากขึ้น ก็ชวยสนับสนุนภาคการผลิตให
เติบโตขึ้นอยางแข็งแกรง
ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ Ifo ถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับเศรษฐกิจเยอรมนี ซึ่งจัดทําดวยการสํารวจกลุม
ตัวอยางเดือนละ 7,000 ราย จากบริษัทในภาคการผลิต กอสราง คาปลีก และคาสง

ขาวเศรษฐกิจ

กฎหมายคว่ําบาตรรัสเซียฉบับใหมที่ผานการเห็นชอบจากวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐ คาดวา จะไดรับ
เสียงสนับสนุนจํานวนมากจากฝงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการลงมติรับรองในวันอังคารนี้ สงผลใหความหวังที่จะ
ฟนฟูความสัมพันธระหวางประเทศกับรัสเซียของนายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีสหรัฐ เปนไปไดยากยิ่งขึ้น
ทางดานทําเนียบเครมลินของรัสเซียไดออกมาแสดงความผิดหวังและไมพอใจกับรางกฎหมายคว่ําบาตรฉบับใหมของ
สหรัฐ ซึ่งเตรียมจะบังคับใชกับรัสเซีย อิหราน และเกาหลีเหนือ หากรางกฎหมายดังกลาวผานการพิจารณาในรัฐสภา
การคว่ําบาตรรัสเซียครั้งใหมนี้ มีจุดประสงคเพื่อตอบโตรัสเซียหลังเขาไปมีอิทธิพลในไครเมียที่เดิมเปนสวนหนึ่งของ
ยูเครน รวมทั้งกรณีที่มีการกลาวหาวา รัสเซียอาจมีสวนกาวกายการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปที่แลว
อยางไรก็ตาม ทรัมปมีสิทธิ์ใชอํานาจวีโตในการยับยั้งกฎหมายคว่ําบาตรฉบับนี้หากไดรับการรับรองหลังการลงมติ แต
อาจตองเผชิญกับขอครหาวาจงใจเอื้อผลประโยชนใหรัสเซีย และสภาคองเกรสอาจใชสิทธิ์ในการลมลางคําสั่งวีโตของ
ประธานาธิบดีไดหากมีเสียงสนับสนุนมากพอ
กอนหนานี้ หนังสือพิมพวอชิงตัน โพสตรายงานวา ทรัมปและคณะที่ปรึกษากําลังพิจารณาหาตัวผูที่เหมาะสมเพื่อมา
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ แทนนายเจฟฟ เซสชันส โดยหนึ่งในนั้นก็คือ นายเท็ด ครูซ
วุฒิสมาชิกรัฐเท็กซัสจากพรรครีพับลิกัน ซึ่งเคยลงสมัครเปนตัวแทนพรรคเพื่อชิงชัยศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใน
ปที่แลว

ขาวเศรษฐกิจ

ผลสํารวจของสแตนดารด แอนด พัวร/เคส ชิลเลอรระบุวา ดัชนีราคาบานทั่วประเทศในสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.6% ในเดือน
พ.ค.
สวนดัชนีราคาบานใน 20 เมืองของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.7% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบรายป โดยต่ํากวาที่นักวิเคราะหคาด
วาจะเพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนีราคาบานใน 20 เมืองของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน พ.ค. โดยต่ํากวา
ที่นักวิเคราะหคาดวาจะเพิ่มขึ้น 0.3%
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ขาวเศรษฐกิจ

รัฐบาลกรีซแถลงวา รัฐบาลสามารถระดมเงินได 3 พันลานยูโร (3.5 พันลานดอลลาร) จากการจําหนายพันธบัตรเปน
ครั้งแรกในรอบกวา 3 ปในวันนี้ การเสนอขายพันธบัตรรัฐบาลกรีซในวันนี้ ไดรับการจองซื้อจากนักลงทุนมากกวาที่
เสนอขายถึง 2 เทา
รัฐบาลกําหนดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดังกลาวที่ระดับ 4.62% ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน
นับตั้งแตที่รัฐบาลกรีซไดออกพันธบัตรกอนหนานี้ในป 2014 ซึ่งมีการกําหนดอัตราผลตอบแทนที่ระดับ 4.95% ในขณะ
นั้น
รั ฐ บาลระบุ ว า นั ก ลงทุ น ส ว นใหญ ที่ ซื้ อ พั น ธบั ต รในวั น นี้ เ ป น นั ก ลงทุ น ระดั บ โลก ไม ใ ช นั ก เก็ ง กํ า ไรระยะสั้ น
ทางดานนายยูคลิด ซาคาโลตอส รมว.คลังกรีซ กลาววา การจําหนายพันธบัตรดังกลาวไดผลเปนที่นาพึงพอใจ และ
กรีซจะเดินหนาจําหนายพันธบัตรตอไป กอนที่จะสิ้นสุดโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินจากเจาหนี้ระหวาง
ประเทศในเวลาอีกราว 1 ป
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังของกรีซไดทําการเสนอขายพันธบัตรชุดใหมในวันนี้ ซึ่งนับเปนครั้งแรกตั้งแตชวงฤดูรอนของป
2014 พันธบัตรอายุ 5 ปดังกลาว ซึ่งอยูในสกุลเงินยูโร และใหอัตราผลตอบแทนคงที่ มีกําหนดไถถอนในป 2022 บี
เอ็นพี พาริบาส, ซิตี้กรุป, โกลดแมน แซคส, ดอยซ แบงก, เอชเอสบีซี และเมอรริล ลินช เปนผูจัดการรวมในการเสนอ
ขายพันธบัตรดังกลาว
การเสนอขายพันธบัตรในวันนี้มีขึ้น หลังจากที่เจาหนี้ของกรีซไดเสร็จสิ้นการพิจารณาทบทวนการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินตอกรีซเปนครั้งที่ 3 นับตั้งแตป 2010 ในเดือนมิ.ย.ที่ผานมา ซึ่งทําใหรัฐบาลตัดสินใจเสนอขายพันธบัตร
อายุ 5 ปดังกลาวจากอานิสงสของสถานการณในเชิงบวกในปจจุบัน

หมายเหตุ:
KT•ZMICO มีผูถือหุนใหญเปน KTB และ ZMICO - ลูกคาโปรดใชวิจารณญาณในการตัดสินใจกอนการลงทุนในหลักทรัพย KTB และ ZMICO
มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการใน BCP, CI, CPI, KBS, MAJOR, MK, PACE, PSL, SAWAD, SVH, TFG, VNG, ZMICO
มีผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการใน BTC, NFC
เปนที่ปรึกษาทางการเงินใน U, LOXLEY, ZMICO, MAKRO, CPALL, SAFARI, M-CHAI, POMPUI, TTL, NMG, SAWAD
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