Zoom
Daily Theme: sideway down

15 พฤศจิกายน 2560

สรุปภาวะตลาดวันทําการกอนหนา

Technical View เก็งกําไรเปนรายตัว

ตลาดหุนไทยปดบวกไดแข็งแกรง สวนทางตลาดหุนเพื่อนบานที่สวนใหญปดลบ
โดยไดแรงหนุนจากแรงซื้อนักลงทุนสถาบันในประเทศและพอรตโบรกเกอร สวน
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ตลาดหุนเอเชียเชานี้สวนใหญยังเปดลบตอเนื่อง หลังหุนกลุมพลังงานถูกกดดันจาก
1,702.63 +15.58 +0.92 ราคาน้ํามันที่รวงลง

Support (points)
Resistance (points)

1,700 / 1,680
1,710 / 1,720

Thai Index
SET

- High/Low
1,704.82 / 1,684.82
SET50
1,083.79
MAI
556.54
SET Turnover (Bt m/US$ m)
SET Mkt. Cap. (Bt bn/US$ bn)
Market Trailing PER (x)
No. stocks with gain / loss

Net value (Btm)

SET

Local Institutes
Prop. Trade
Foreign
Local Individual

1,414
621
-1,241
-793

Global Index

14/11

Dow Jones
DAX
NIKKEI
MSCI Asia ex Japan
VIX
Dollar Index
THB/USD
YEN/USD
EURO/USD
NYMEX (USD/bbl)
BDI
Gold (USD/ounce)
Thai Bond 2 Years
Thai Bond 10 Years

US Bond 2 Years
US Bond 10 Years

23,409.47
13,033.48
22,380.01
698.91
11.59
93.83
33.08
113.72
0.85
55.70
1,405.00
1,272.18
1.46
2.37
1.69
2.37

+11.56 +1.08
-3.21 -0.57
60,523 / 1,830
16,886 / 510
18.24
808 / 587

SET 50
Futures

6,996
n.a.
-6,910
-86

Chg

-30.23
-40.94
-0.98
-2.03
+0.09
-0.66
+0.01
+0.41
-0.01
-1.06
-40.00
-6.67
+0.01
+0.03
+0.01
-0.03

คาดการณตลาดหุนไทยวันนี้

คาดดัชนี sideway down แนวรับ 1700/1680 แนวตาน 1710/1720 จุด โดยปจจัย
จากตางประเทศ คอนขางเปนลบในวันนี้ หลังจากจีนเผยตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญ
หลายตัวในเดือน ต.ค. ออกมาคอนขางชะลอตัวลง ทําใหนักลงทุนวิตกวาเศรษฐกิจ
จีนจะออนแอลง ประกอบกับราคาน้ํามันดิบที่กลับมารวงแรงวานนี้ หลังรายงาน IEA
ปรับลดคาดการอุปสงคน้ํามันในปนี้และปหนาลง โดยคาดวาจะมีสวนในการกดดัน
Bond
หุนกลุมพลังงานในวันนี้ ทั้งนี้ แมวาวานนี้ตลาดหุนไทยจะปรับขึ้นมาไดแข็งแกรง
19,276
n.a. และดีกวาที่เราคาด แตยังคาดวาการปรับตัวขึ้นของดัชนียังเผชิญกับแรงขายทํากําไร
-76 จากนักลงทุนตางชาติ ทําใหยังมีโอกาสของการกลับมาออนตัวไดอยู
9,411

ดานสัญญาณทางเทคนิค ระยะสั้นปรับดีขึ้น หลังสามารถกลับมายืนเหนือแนวตาน

% chg จิตวิทยา 1700 จุด แตดัชนีควรปรับขึ้นตอเนื่องเหนือ 1710 จุดขึ้น จึงจะยืนยันการ
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+0.36
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+0.36
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กลับสูแนวโนมขาขึ้น

ประเด็นสําคัญวันนี้
1) - จีน: รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญหลายตัวในเดือน ต.ค. ออกมาชะลอตัวลง
ได แ ก การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ถ าวรโดยเอกชน ยอดการลงทุ น ในการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย ยอดคาปลีแ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม (ดูรายละเอียดในเลม)
2) – น้ํามัน: WTI ออนตัวลง 1.9% ปดที่ 55.70 ดอลลาร/บารเรล หลัง IEA ปรับลด
คาดการณอุปสงคน้ํามันในปนี้ และปหนาลง 100,000 บารเรล/วัน มาอยูที่ 1.5 ลาน
บารเรล/วัน และ 1.3 ลานบารเรล/วัน ตามลําดับ โดยระบุวา อุณหภูมิที่อบอุนขึ้นจะ
ทําใหมีการลดการใชน้ํามัน
3) + ญี่ปุน: เผยจีดีพี 3Q60 ขยายตัว 1.4%YoY, 0.3%QoQ เทากับที่ตลาดคาด
โดยไดปจ จัย หนุน จากการสงออกที่แ ข็ง แกรง โดยเปน การขยายตัวตอเนื่ องเป น
ไตรมาสที่ 7 ซึ่งยาวนานสุดในรอบ 16 ป
4) จับตา สหรัฐเผยอัตราเงินเฟอเดือน ต.ค.

กลยุทธ
ขึ้นขาย-ลงซื้อในกรอบ 1680-1710 จุด
ถนอมศักดิ์ สหรัตนชัย, no. 14501
Thanomsaks@ktzmico.com
02-624-6244

หุนแนะนํา เก็งกําไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)
หุนงบ 3Q60 กําไรดีกวาตลาดคาด ไดแก CK AMATA RS RATCH

ธิดารัตน ผโลดม, no. 16564
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หุนแนะนําทางเทคนิค

ORI

ปด 22.90 บาท +1.60 บาท (+7.51%)
ราคาสามารถทํา All Time High ขณะที่ RSI อยูหาง
จากภาวะ Overbought และ MACD มีทิศทางขึ้นตอ
เชน กัน ราคาจึ งอยู ใ นแนวโนม ขาขึ้น ขนาดใหญ และ
พรอมที่จะไตตัวสูงขึ้นไดตอเนื่อง

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 22 / 20.20 บาท
แนวตาน: 23.70 / 24.70 บาท

BH

ปด 203 บาท +3.50 บาท (+1.75%)
ราคารวงลงมาทําฐานที่ 197.50 บาทและอยูใกลเสน
EMA 200 วัน กอนที่จะมีการเดงตัวขึ้น ดังนั้นในระยะ
สั้นถือวาราคามีความพรอมที่จะรีบาวดตอ โดยเฉพาะ
ถาผาน 208 บาทขึ้นไปได

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 197.50 / 188 บาท
แนวตาน: 208 / 214 บาท

ESSO

ปด 14.40 บาท +0.80 บาท (+5.88%)
ราคาสามารถเดงตัวขึ้นไดดวย Volume ซื้อที่หนาแนน
ขณะที่ RSI มีการเคลื่อนไหวรูปแบบเดียวกับราคา และ
แทงเทียนใหสัญญาณบวก ดังนั้นราคาจึงมีความพรอม
ที่จะรีบาวดตอเนื่อง

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 13.60 / 13 บาท
แนวตาน: 14.40 / 15.20 บาท
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ปฏิทนิ เศรษฐกิจ

ประเด็นสําคัญ
จีน รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเดือน ต.ค. ชะลอตัวลง
การลงทุนในสินทรัพยถาวร (FAI) โดยเอกชน ในชวง 10 เดือนแรกของปนี้ ขยายตัว 5.8% เมื่อเทียบรายป สู
ระดับ 31.37 ลานลานหยวน (ราว 4.73 ลานลานดอลลาร) ซึ่งชะลอตัวลงจากสถิติการขยายตัว 6% ในชวง 9 เดือน
แรก มูลคา FAI โดยภาคเอกชนจีนคิดเปนสัดสวน 60.6% ของยอดรวม FAI ทั้งหมด ซึ่งขยับขึ้นจากระดับ 60.5%
ในชวงเดือน ม.ค.-ก.ย. ถึงแม FAI โดยภาคเอกชนจะชะลอตัวลง แต FAI ที่เปนโครงสรางยังคงเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เธอกลาววา การลงทุนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมไฮเทคและโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเพิ่มขึ้น
16.8% และ 19.6% ตามลําดับ ในขณะที่การลงทุนในภาคที่ใชพลังงานจํานวนมากนั้น ปรับตัวลง 2.2%
ยอดการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ขยายตัว 7.8% เมื่อเทียบเปนรายป ในชวง 10 เดือนแรกของปนี้
ซึ่งลดลงจากระดับ 8.1% ในชวง 3 ไตรมาสแรกของปนี้ การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัย ซึ่ง
คิดเปน สั ดสวน 68.3% ของการลงทุน ทั้ง หมดในภาคดังกล า วนั้น เพิ่ม ขึ้น 9.9% เมื่อเทีย บเปน รายป ขณะที่
ยอดขายอสังหาฯในพื้นที่ราบ เพิ่มขึ้น 8.2% แตลดลง 2.1% จากระดับเดือน ม.ค.-ก.ย. ในชวงสิ้นเดือน ต.ค. นั้น
โครงการอสังหาริมทรัพยที่ยังไมสามารถจําหนายได อยูที่ 602.58 ลานตารางเมตร ซึ่งลดลง 8.82 ลานตารางเมตร
จากระดับเดือนกอนหนานี้
ยอดคาปลีก เดือน ต.ค. ขยายตัว 10% เมื่อเทียบเปนรายป ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ก.ย. ที่มีการขยายตัว 10.3%
สวนยอดคาปลีกในชวงเดือน ม.ค.-ต.ค. ขยายตัว 10.3% เมื่อเทียบเปนรายป สูระดับ 29.74 ลานลานหยวน (4.48
ลานลานดอลลารสหรัฐ) ซึ่งชะลอตัวลงจากระดับการขยายตัว 104% ในชวง 3 ไตรมาสแรกของปนี้
การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ต.ค. ขยายตัว 6.2% เมื่อเทียบเปนรายป ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ก.ย. ที่มีการ
ขยายตัว 6.6% หากเทียบเปนรายเดือน การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ขยับขึ้นเพียง 0.5% จากระดับเดือน
ก.ย. สวนในชวงเดือน ม.ค.-ต.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมมีการขยายตัว 6.7% เมื่อเทียบเปนรายป ซึ่ง
ทรงตัวจากชวง 9 เดือนแรกของปนี้
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ขาวบริษัทจดทะเบียน และกลุม อุตสาหกรรม (ที่มา: หนังสือพิมพทนั หุน, หนังสือพิมพขา วหุน, สํานักขาวอินโฟเควสท)
SUPER

SUPER เปดแผนลุยธุรกิจพลังงานทุกรูปแบบทั้งในและตางประเทศ ปมรายไดป 2561 เติบโต 25% สวนปนี้มั่นใจทํา
รายไดตามนัด 6,000 ลานบาท เล็งขยายโซลารในจีนเพิ่มเปน 30 เมกะวัตต คาดใชงบลงทุนอีก 380 ลานบาท พรอม
ยื่นไฟลิ่งตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐาน มูลคา 1 หมื่นลานบาท ตนปหนา

TLUXE

TLUXE ลงนามกูเงินจาก EXIM BANK วงเงิน 661.50 ลานบาท ลุยธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ
(Geothermal Energy) 8 โครงการ หรือ 8 เมกะวัตต มั่นใจปนี้ขายไฟครบ 23 เมกะวัตต ตามเปาหนุนอัตราการเติบโต
ของรายได-กําไรปนี้ และในปหนาเติบโตแรง

WHAUP

WHAUP สงสัญญาณผลงานป 2561 สุดหรู รับลูกคาใหมนิคมเหมราชหนุนปริมาณจําหนายน้ําพุงสูง ปูพรมบุกสวน
แบงกําไรโรงไฟฟา 478.4 MW เต็มปคงระดับอัตรากําไรขั้นตน 30-33% ใสเกียรลุย เวียดนาม-เมียนมา อัดงบลงทุน
1.8-2 พันลานบาท

THCOM

THCOM เดินหนาศึกษาธุรกิจใหม เรงขยายฐานลูกคา สรางดาวเทียม เตรียมเซ็นสัญญา TOT พรอมบุกกําไรพิเศษ
จากการขายหุน CSL ราว 1.6 พันลาน

RATCH

RATCH อัดฉีดงบลงทุนป 2561 ไวที่ 1 หมื่นลานบาท เพิ่มกําลังผลิตแตะ 8700 เมกะวัตต เล็ง COD โรงไฟฟา 2
โครงการ กําลังผลิตรวม 178.30 เมกะวัตต ขณะที่เพิ่มเปากําลังผลิตไฟฟาปนี้ เปน 8028 เมกะวัตต จากเดิมตั้งไว
7500 เมกะวัตต

EKH

EKH ใสเกียรลุยผลงานป 2561 เติบโตกาวกระโดด เรงลงทุนเครื่องมือ-บุคลากรแพทย หวังขึ้นแทนเปนโรงพยาบาล
ให บ ริก ารรัก ษาโรคเฉพาะทางขั้ น สู ง จ อ ขยายเตี ย งศู น ย ไ ตเพิ่ ม 6 ยู นิ ต หลั งลู ก ค า แห ใ ชบ ริ ก ารล น หลาม จั บ มื อ
พารตเนอร เอเจนซีจีนบุกตลาดผูมีบุตรยากอัพมารจิ้น 30% พรอมเล็งเปดจุดใหบริการเพิ่ม

MTLS

MTLS กางแผน 3 ป (2561-63) ตั้งเปาสินเชื่อโตไมต่ํากวา 40% ตอป ตามฐานลูกคาที่ใหญขึ้น สวนปหนามีแผนขยาย
สาขาใหมกวา 600 สาขา ทั่วประเทศ ดันสาขาเพิ่มเปน 2,500-2,800 ลานบาท ขณะที่เล็งออกหุนกู วงเงินไมเกิน 1
หมื่นลานบาท พรอมเดินสายโรดโชวฮองกง สิงคโปร ยุโรป หวังขยายสัดสวนตางชาติเพิ่ม

INTUCH

INTUCH เล็งพิจารณาลงทุนในธุรกิจเงินรวมลงทุนเพิ่มอีก 2-3 ราย จากปจจุบัน 11 ราย คงนโยบายถือหุน 10% เนน
ธุ ร กิ จ สื่ อ สาร โทรคมนาคม เตรี ย มแผนธุ ร กิ จ และงบลงทุ น ป 2561 คาดชั ด เจนภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ยั น ให
ผลตอบแทนจากเงินปนผล 5.5%

PTTGC

PTTGC วางหมากป 2561 ยอดขายแตะ 4.8 แสนลานบาท จากปนี้ที่คาดราว 4.5 แสนลานบาท อานิสงสราคาน้ํามัน
ฟนตัว แถมควักงบ 2 หมื่นลานบาท อัพศักยภาพของเดิม-ขยายอาณาจักรเพิ่ม พรอมซุมศึกษาเรื่องการออกหุนกูชุด
ใหมราว 1 หมื่นลานบาท หวังลดตนทุนการเงินใหต่ํากวา 4%

ECF

ECF มองโคงสุดทายป 60 คึกคัก ฟอรมดีทุกกลุมธุรกิจ เขาสูชวงไฮซีซันธุรกิจเฟอรนิเจอร รับอานิสงส 2 เดง ช็อป
ชวยชาติ และน้ําทวม แถมรับรูรายได COD โรงไฟฟาชีวมวล PWGE นราธิวาส เดินเกมรุกธุรกิจพลังงานตอเนื่อง โชว
ผลงานงวด 9 เดือน กวาดรายได 1,080.70 ลานบาท

ขาวเศรษฐกิจ

สํานักงานสถิติแหงชาติเยอรมนี เปดเผยในวันนี้วา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ขยายตัวที่
ระดับ 0.8% จากไตรมาสกอนหนา ซึ่งดีกวาที่นักวิเคราะหคาดการณไวที่ระดับ 0.6%
ดานสํานักงานสถิติแหงสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปดเผยวา เศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัว 0.6% ในไตรมาส 3 เมื่อ
เทียบรายไตรมาส และต่ํากวาระดับ 0.7% ในไตรมาส 2 เมื่อเทียบรายป เศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัว 2.5% ใน
ไตรมาส 3 และสูงกวาระดับ 2.3% ในไตรมาส 2
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ขาวเศรษฐกิจ

สํานักงานสถิติแหงชาติของอังกฤษ (ONS) เปดเผยวา ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ซึ่งเปนมาตรวัดเงินเฟอ ทรงตัวที่
ระดับ 3.0% ในเดือนต.ค. ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 5 ปครึ่ง อยางไรก็ดี ดัชนี CPI ปรับตัวต่ํากวาตัวเลขคาดการณ
ของนักวิเคราะหที่ระดับ 3.1% ดัชนีไดรับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของราคาอาหาร ขณะที่ราคาพลังงานไดปรับตัวลง

ขาวเศรษฐกิจ

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดปรับลดคาดการณการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP)
ของอังกฤษในป 2560 ลงสูระดับ 1.7% จากที่คาดการณไวกอนหนานี้วา GDP จะขยายตัว 2%
ตัวเลขคาดการณ GDP ของอังกฤษนั้น สวนทางกับที่ IMF ไดปรับเพิ่มคาดการณ GDP ของกลุมประเทศยุโรป
โดยรวม สูระดับ 2.4% ในป 2560 จากตัวเลขคาดการณกอนหนานี้ที่ระดับ 1.9%
นายจอรจ เดเครสซิน ผูชวยผูอํานวยการฝายยุโรปของ IMF เปดเผยกับสํานักขาวซินหัววา ปจจัยสําคัญที่ฉุดเศรษฐกิจ
ของอังกฤษคือ ความไมแนนอนเกี่ยวกับผลสรุปของกระบวนการ Brexit ซึ่งเริ่มตนตั้งแตเดือน มี.ค. ที่ผานมา โดยมี
นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมยเปนผูนํา
อยางไรก็ดี นายเดเครสซินมองวา ภาพรวมเศรษฐกิจที่แข็งแกรงของสหภาพยุโรปและยูโรโซนถือเปนขาวดีสําหรับ
เศรษฐกิจของอังกฤษ โดยสหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกที่สําคัญของอังกฤษ เนื่องจากสินคาสงออก 43% จะถูกสงไป
ที่สหภาพยุโรป ดังนั้น เศรษฐกิจที่ดีขึ้นของสหภาพยุโรปและยูโรโซนนั้น จะสงผลดีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
อังกฤษเชนกัน

ขาวเศรษฐกิจ

กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปดเผยวา ดัชนีราคาผูผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ต.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.4% เชนกันในเดือน ก.ย. การดีดตัวของดัชนี PPI ไดรับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาในภาคบริการ
เมื่อเทียบรายป ดัชนี PPI พุงขึ้น 2.8% ในเดือน ต.ค. ซึ่งเปนการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแตเดือน ก.พ. 55 หลังจาก
เพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือน ก.ย. นักวิเคราะหคาดการณกอนหนานี้วา ดัชนี PPI ปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือน ต.ค. เมื่อ
เทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบรายป
สวนดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไมนับรวมหมวดอาหาร,พลังงาน และภาคบริการ เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ต.ค. เมื่อเทียบราย
เดือน โดยไดเพิ่มขึ้น 0.2% เปนเวลา 3 เดือนติดตอกัน เมื่อเทียบรายป ดัชนี PPI พื้นฐาน เพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือน
ต.ค. หลังจากดีดตัวขึ้น 2.1% ในเดือน ก.ย.

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, ZMICO, SAFARI, M-CHAI, POMPUI, TTL, NMG, HOTPOT, EA, PACE, JMART, NUSA
เปนผูรวมจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนใน PORT
เปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนใน VCOM
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