TIGER IN-TREND

19 JAN 2016

Morning Session

SET Index (SET)
นําหนักเช้ าชะลอก่ อน
วางภาพหลัก ไม่ เ ปลี ยนแปลง
โดยอยูใ่ นแนวโน้ มรอฟื นตัว แม้ สปั ดาห์ที
ผ่านมาจะมีระยะไหลลึกถึงขึนปิ ด Gap
1255.78-1262.53 จุ ด ก็ ต าม ประเมิ น
โอกาสทะลุแนวต้ าน 1278 จุดยังอยู่
ส่วนเช้ านีคาดเปิ ดชะลอแนวรับ
1240 จุด และ 1233 จุด รองรั บ เช่ น เมื อ

Gap 1255.78-1262.53

วาน ยกเว้ นตํ ากว่ า แนวรั บ 1233 จุ ด
1233

ภาพหลั ก จะลบการพบจุ ด ตํ าสุ ด ของ
ระยะไตรมาสที 1220.96 จุด

Invert Head & Shoulders จะเกิดได้ เมืRอยืน 1233
นักวิเคราะห์

• ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์
• พงศ์ พัฒน์ คําชู
• อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

แนวรั บ : 1240 / 1233
แนวต้ าน : 1250 / 1255
ช่ องทางการติดต่ อ

Tel : +662-658-6300 ext. 1405
Line : พิมพ์ GTECH
Facebook : https://www.facebook.com/MaybankKE
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SET50 Index Futures

เปิ ดชะลอ คาดยืน 745 จุดได้
เพราะภาพหลักไม่เปลียนโอกาสรอขึน หรื อลบล้ าง
จุดตําของไตรมาสที 744.20 จุด หลังวานนีปิ ดเหนือ 755 จุด
ได้ แม้ ว่าเช้ านีจะเปิ ดตํากว่าและชะลอสู่แนวรับย่อย 755 จุด
และแนวรับถัดมา 750 จุด ก่อนจะเริ มระยะฟื นเพือคงโอกาส
เกิด Invert ของรูปแบบ Double Bottom

กลยุทธ์ S50H16 (พอร์ ตว่ างดูรอบอีกที)
Trading Long ต้ นทุนรอบเช้ าเมือวานที 745 จุด น่าจะได้
ปิ ดทํากําไรไปแล้ วหลังแตะแนวต้ าน 765 จุด

Invert เกิดได้ เมืRอยืนเหนือ 745

รอบบ่ายเมือวานทีเปิ ด Short ช่วงต้ นทุน 763-765 จุด รอ
ปิ ดทํ ากํ าไรวันนีช่วงชะลอตัวสู่แนวรั บ 755 จุด หรื อ 750
จุด ตัดขาดทุนกรณีสวนทางเปิ ดบวกและผ่ าน 765 จุด

Contracts
Institution
Foreign
Local

Long
30,969
24429
92766

Short
32182
16300
99682

Net
-1213
8129
-6916

YTD
-30965
51400
-20435

แนวรั บ : 750 / 745
แนวต้ าน : 765 / 767

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ | พงศ์ พัฒน์ คําชู | อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ Tel : +662-658-6300 ext. 1405
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SET50 Index Options
คําแนะนํา : ดัชนี SET50 รี บาวน์ขนจากแนวรั
ึ
บเดิมทีบริ เวณ 760 จุด ทําให้ แนวโน้ มในระยะสัน
ดูดีขนึ แต่ระยะกลางยังไม่ Confirm การกลับตัวขึน จึงยังแนะนําให้ Wait and see ไปก่อน

กลยุทธ์ : Wait and See
ขาดทุนสูงสุด : กําไรสูงสุดทางทฤษฎี : เป้าหมายการทํากําไร : จุดคุ้มทุน(เมืRอหมดอายุ) : หมายเหตุ : ตัวคูณดัชนีเท่ากับ 200 บาทต่อ 1 จุดดัชนี
ราคา

Chang

Vol.

Open
Interest

Intrinsic
Value

Time
Value

Break
Even

All-inPremium

Implied
Volatility

Effective
Gearing

Call Option

S50H16C725
S50H16C750
S50H16C775
S50H16C800
S50H16C825

45.10
35.90
23.00
15.00
9.50

-7.40
-1.20
-3.00
-0.70
0.40

10
43
69
155
132

286
179
502
749
679

46.71
21.71
0.00
0.00
0.00

-1.61
14.19
23.00
15.00
9.50

770.10
785.90
798.00
815.00
834.50

0.00
0.02
0.03
0.06
0.08

0.00%
17.77%
18.17%
19.37%
20.28%

16.85
13.98
16.45
18.03
19.61

Put Option

ตารางแสดงผลตอบแทนในการลงทุน

S50H16P725
S50H16P750
S50H16P775
S50H16P800
S50H16P825

18.00
26.50
39.00
58.00
68.30

-1.70
-1.70
-0.30
0.00
-6.40

239
174
155
31
42

858
1073
1228
764
548

0.00
0.00
3.29
28.29
53.29

18.00
26.50
35.71
29.71
15.01

707.00
723.50
736.00
742.00
756.70

-0.08
-0.06
-0.05
-0.04
-0.02

27.39%
26.62%
26.88%
30.03%
24.63%

-12.29
-11.23
-9.76
-7.75
-8.05

คําอธิบาย

Long Call : คาดการณ์การปรับตัวขึนของดัชนี SET50
Short Call : คาดการณ์ดชั นี SET50 เคลือนไหวแบบ Sideway Down

SET50 Index

Long Call
875

Cost

Profit/Loss

700
725
750
775
800
825
850
875
900

-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100

14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3

-14.3
-14.3
-14.3
-14.3
-14.3
10.7
35.7
60.7
85.7

Long Put : คาดการณ์การปรับตัวลดลงของดัชนี SET50
Short Put : คาดการณ์ดชั นี SET50 เคลือนไหวแบบ Sideway Up

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ | พงศ์ พัฒน์ คําชู | อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ Tel : +662-658-6300 ext. 1405
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Top’s Most Active
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S: 142.50 // R: 151.50

S: 340 // R: 353 / 360

ADVANC : ภาพราย 60 นาที : กลับเข้ าสูร่ อบฟื นตัว หลังสามารถแกว่งตัวขึน
เหนือกรอบ Downtrend Channel มาได้ ประกอบกับแตะไม่หลุด 142.50 ฿

AOT : ภาพรายวัน : ลุ้นขึนทํา All time high

S: 16.30 / 16 // R: 16.90 / 17.10

S: 8.25 // R: 9.15 / 9.65

KTB : ภาพรายวัน : รอบสันแกว่งตัวลักษณะ Sideway up ในกรอบ 15.50-17.10
บาท

LIT : ภาพรายวัน : รอบสันติดแนวต้ าน 9.65 บาท (High เดิม) มองว่าเป็ นการพัก
ตัวระยะสันเพือสะสมกําลังดีดขึนต่อ

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ | พงศ์ พัฒน์ คําชู | อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ Tel : +662-658-6300 ext. 1405

Page | 4

19 JAN 2016

“LONG / SHORT IDEA”
LONG IDEA

SHORT IDEA
SAWAD : มีแรงซือ
เข้ ามาทีบริ เวณแนวรับ
เดิมที 43.50 บาท ทํา
ให้ แนวโน้ ม ระยะสันมี
โอกาสปรับตัวขึนต่อ

S: 45 / 44 // R: 47 / 48

S: 7.00 / 6.90 // R: 7.25 / 7.50

IRPC : ราคายังคงยืน
เหนือเส้ น Uptrend
Line ได้ อย่างมันคง ทํา
ให้ คาดการณ์การ
ปรับตัวขึนต่อตาม
แนวโน้ มเดิม

SPCG : การทีราคาไม่
สามารถผ่านแนวต้ าน
หลักที 21.50 บาทได้
ยั ง ทํ า ให้ แนวโน้ มยั ง
เป็ นขาลงอยู่ และหาก
หลุดระดับ 20 บาทลง
มาจะทําให้ Downside
เปิ ด

S: 4.56 / 4.52 // R: 4.70 / 4.74

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ | พงศ์ พัฒน์ คําชู | อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ Tel : +662-658-6300 ext. 1405

TTA : Pattern การ
เคลื อนไหวของราคา
เป็ นขาลง คือจุดสูงสุด
ใหม่และจุดตําสุดใหม่
ค่อ ยๆลดตํ าลงเรื อยๆ
จึ ง มี โ อกาสที ราคาจะ
ลงไปทดสอบจุดตําสุด
เดิมที 7 บาทอีกครัง

S: 20.0 / 19.5 // R: 21.0 / 21.5
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TECHNICAL VIEW: TOP GAINER & TOP LOSER
5 TOP MAINBROAD GAINER

Rank

Stock

PClose

%Change

Support

Resistance

Trend (1 week)

มุมมอง

1
2
3
4
5

SCI
J
GL
CKP
BWG

8.55
3.44
22.80
2.12
1.39

10.32
10.26
8.57
8.16
6.11

8.20/8.10
3.34/3.20
22.00/21.00
2.10/2.00
1.35/1.30

8.80/9.00
3.54/3.64
23.30/24.00
2.20/2.30
1.43/1.46

Uptrend
Sideway
Uptrend
Sideway
Sideway

รี บาวน์ขนต่
ึ อเนือง แต่ Upside ระยะสันเริ มจํากัด
แนวต้ านเดิมที 3.54 บาท
ขึนต่อตามแนวโน้ มหลัก
รี บาวน์ขนแรง
ึ
ส่งสัญญาณจบแนวโน้ มขาลง
แนวต้ านเดิมทีรอการขึนทดสอบอยูท่ ี 1.46 บาท

5 TOP MAINBROAD LOSER

Rank

Stock

PClose

%Change

Support

Resistance

Trend (1 week)

มุมมอง

1
2
3
4
5

CHG
SUPER
AAV
PTTEP
PTT

2.62
1.13
5.75
42.50
198.00

7.75
4.24
4.17
3.95
3.88

2.56/2.46
1.10/1.05
5.60/5.50
41.00/40.00
195/190

2.70/2.80
1.18/1.22
5.85/6.00
44.50/46.00
200/206

Uptrend
Downtrend
Uptrend
Downtrend
Downside

หากหลุดตํากว่า 2.50 บาท จะจบแนวโน้ มขาขึนระยะสัน
มีโอกาสกลับเข้ าสุร่ อบการปรับตัวลงอีกครัง
ย่อตัวในแนวโน้ มขาขึน
แนวโน้ มหลักยังเป็ นขาลง
หลุดจากแนวรับเดิมที 206 บาทลงมา

หมายเหตุประกอบการเลือก Top Gainer และ Top Loser
- ปริ มาณการซือขายเฉลีย 5 วัน มากกว่า 10 ล้ านบาท
- ไม่นบั รวม DW และ Warrant
- ราคาหุ้นไม่ตํากว่า 1 บาท
** เนืองจากหุ้นในกลุม่ นีส่วนใหญ่เป็ นหุ้นทีผันผวนแรงกว่าตลาด นักลงทุนควรใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ **

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ | พงศ์ พัฒน์ คําชู | อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ Tel : +662-658-6300 ext. 1405
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Tiger Picks – GFPT
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Support
Resistance
Cut loss

10.20
11.60
10

คําแนะนําระยะสัน (BUY)
ราคาทะลุขึนผ่านกรอบ Rectangle มาได้ โดยมาพร้ อม
กับ Vol. ทีหนาแน่น อีกทังสัญญาณ MACD กลับขึนมา
เหนือ 0 ทําให้ มองว่าเป็ นการทะลุผ่านอย่างมีนยั สําคัญ
วางเป้าหมาย 11 / 11.50 บาท ตามลําดับ

5.75
6 – 6.10
5.65

คําแนะนําระยะสัน (BUY)
มีแรงซือกลับ หลังมาชะลอการพักตัวทีบริ เวณแนวรั บ
สําคัญ 5.75 บาท (Low ก่อนหน้ าทีเคยทดสอบไม่หลุด
ถึ ง 2 ครั ง) ทํ า ให้ มองว่ า ราคามี ฟื นตั ว กลับ ขึ น
วางเป้าหมายแนวต้ าน 6 – 6.10 บาท

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ | พงศ์ พัฒน์ คําชู | อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ Tel : +662-658-6300 ext. 1405

Tiger Picks – SF

Support
Resistance
Cut loss
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Follow Up Tiger Picks
วันทีRแนะนํา

หุ้น

12 ม.ค. 59

KAMART (BUY)

13 ม.ค. 59

PTG (BUY)

14 ม.ค. 59

SAMART* (BUY)

14 ม.ค. 59

FSMART (BUY)

15 ม.ค. 59
15 ม.ค. 59

BR (BUY)
BANPU (BUY)

18 ม.ค. 59

ICHI (BUY)

18 ม.ค. 59

FER (BUY)

มุมมองทางเทคนิค
ราคาดีดตัวขึนต่อ ใกล้ ถึงเป้าหมายแรกที 7.7 บาท โดยสัญญาณ MACD ทีเป็ นบวก แสดงถึงแนวโน้ มทีแข็งแกร่งในช่วงนี มองแนวต้ านถัดไปที 8 บาท ตัดขาดทุนกรณี
ราคาอ่อนตัวหลุด 6.85 บาท
ราคาแกว่งตัวขึนต่อ โดยภาพยังคงเป็ นรูปแบบ Inverse H&S วัดเป้าหมายหลักการปรับตัวได้ ทีระดับ 14.80 บาท ส่วนเป้าหมายย่อยที 14.10 บาท ตัดขาดทุนกรณีราคา
อ่อนตัวหลุด 12.70 บาท
ราคาดีดตัวขึนแตะระดับ 17.80 บาท แนะนําแบ่งขายทํากําไรบางส่วน ส่วนทีเหลือถือต่อลุ้นเป้าหมายถัดไปที 18.70 บาท ทังเป็ นการกลับตัวรูปแบบ Triple Bottom ตัด
ขาดทุนกรณีราคาอ่อนตัวหลุด 15.40 บาท
ยังอยูใ่ นกรอบการเคลือนไหวขาขึน ในภาพระยะกลางและระยะสัน โดยมองเป้าหมายการปรับตัวขึนในรอบนีทีระดับ 15.60 / 16.20 บาท ตามลําดับ ตัดขาดทุนกรณี
ราคาอ่อนตัวหลุด 14.80 บาท
รักษาภาพ Double bottom ไว้ อยู่ โดยมองเป้าหมายการดีดตัวทีระดับ 6.90-7 บาท ตัดขาดทุนกรณีราคาอ่อนตัวหลุด 5.85 บาท
การเกิด Positive Divergence รอบที 2 ยังมีโอกาสทีราคาการดีดตัวขึนในรอบสัน วางเป้าหมายที 16-16.20 บาท ตัดขาดทุนกรณีราคาอ่อนตัวหลุด 14.50 บาท
ราคาทรงตัวเหนือบริ เวณ 12 บาท ทังนียังคงมองเป็ นรูปแบบ Double Bottom วางเป้าหมายการดีดตัวที 13.40/13.80 บาท ตามลําดับ ตัดขาดทุนกรณีราคาอ่อนตัวหลุด
12 บาท
ราคาแกว่งตัวขึนต่อ จากโมเมนตัมทีเป็ นบวก มองสามารถขึนทํา High ใหม่ได้ วางเป้าหมาย 1.06/1.17 บาท ตามลําดับ ตัดขาดทุนกรณีราคาอ่อนตัวหลุด 0.88 บาท

หมายเหตุ:
-เราจะติดตามหุ้นทีแนะนําในช่วง t วันก่อนหน้ า โดยหากราคาปรับตัวไม่ถึงเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาทีคาดไว้ จะถือเป็ นการหมดอายุของคําแนะนํา และควรขายปิ ดสถานะลดความเสียง
-กรณีชือหุ้นทีมีเครื องหมาย * หมายถึง หุ้นทีมีการ Update คําแนะนําเพิมเติมในวันนี
-สีนําเงิน แสดงถึงราคาหุ้นถึงเป้าหมาย
-ส่วนหุ้นทีถึงเป้าหมายระดับ 2 หรื อถึงจุดตัดขาดทุน ภายหลัง 1 วัน จะนําออกจากติดตาม

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ | พงศ์ พัฒน์ คําชู | อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ Tel : +662-658-6300 ext. 1405

Page | 8

19 JAN 2016

SINGLE STOCK FUTURES: LONG ADVANCH16
Strategies
Target
Cut loss
Underlying Price

เข้ าสู่รอบการปรับตัวขึน หลังลงไปพักฐานทีR 135.85 บาท

Long
vwx.yz / v{z
v|}.|
vw{.{z

Futures

Last

Vol.

OI

SP

ADVANCH16

142.50

462

1564

142

ADVANCM16

-

50

163

139.58

ADVANCU16

144.40

6

12

144.40

ADVANCZ16

145

98

16

144.86

Derivative Warrants By MAYBANK KIM ENG Securities (Thailand)
DW

ADVA42C1602A

Last Trading Date

23/02/2016 (35 วัน)

ประเภท

CALL

Intrinsic Value per DW

0.00

ราคา DW

0.01

Time Value per DW

0.01

ราคาหุ้นแม่

145.5

Break-Even Point

224.44

ราคาใช้ สิทธิ

223.822

All-in-Premium

54.26%

อัตราการใช้ สทิ ธิ

0.01606

Implied Volatility

75.15%

สถานะ

OTM / -34.99%

Effective Gearing

11.49

Note: ข้ อมูลการคํานวณเป็ นเพียงการประมาณการณ์ซงไม่
ึ สามารถรับรองผลลัพธ์ในอนาคตข้ างหน้ าและไม่รับประกันความถูกต้ อง

คําอธิบาย
Call DW: ถ้ าหุ้นแม่วิงขึน ราคา Call DW ควรขยับสูงขึน แต่ถ้าหุ้นแม่วิงลง ราคา Call DW ควรขยับลง
Put DW: ถ้ าหุ้นแม่วิงลง ราคา Put DW ควรขยับสูงขึน แต่ถ้าหุ้นแม่วิงขึน ราคา Put DW ควรขยับลง
Intrinsic Values คือ มูลค่า DW ทีหากใช้ สิทธิทนั ทีทีราคาหุ้นปั จจุบนั
Effective Gearing คือ ค่าทีบอกว่า DW จะเปลียนไปกี % เมือราคาหุ้นอ้ างอิงเปลียน 1%
Implied Volatility คือ ค่าทีบอกว่าราคา DW ถูกหรื อแพง โดยใช้ เปรี ยบเทียบ DW บนหุ้นอ้ างอิงตัว
เดียวกัน แต่มีวนั หมดอายุต่างกัน ราคาใช้ สิทธิต่างกัน อัตราใช้ สิทธิทีต่างกัน
Break-even point คือ ราคาหุ้นต้ องขึนไปปิ ดทีกีบาท จึงทําให้ การลงทุนใน DW เท่าทุน (หากถือ DW
จนหมดอายุ)
All-in-Premium คือ ราคาหุ้นแม่ขนึ (ลง) กี % จึงทําให้ Call (Put) DW เท่าทุน หากถือ Call DW
จนหมดอายุ
In-the-money หรื อ ITM คือ สถานะเมือราคาใช้ สิทธิของ Call (Put) DW ตํากว่าราคาหุ้นปั จจุบนั
Out-of-the-money หรื อ OTM คือ สถานะเมือราคาใช้ สิทธิของ Call (Put) DW สูงกว่าราคาหุ้นใน
ปั จจุบนั
At-the-money หรื อ ATM คือ สถานะเมือราคาใช้ สิทธิเท่ากับราคาหุ้นปั จจุบนั
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Gold Futures
Thailand Tiger In-Trend

Sideway Up
ภาพรายวัน : ราคาทองคําแกว่งตัวในกรอบ เนืองจากตลาด
สหรัฐปิ ดทําการเมือคืนนี แนวโน้ มยังมองการปรับตัวขึนแบบ
Sideway Up แต่หากราคาหลุดระดับ 1070 ดอลลาร์ ลงมา
จะทําให้ เกิดความเสียงในขาลงอีกครัง

คําแนะนําระยะสัน GFG16 (ถือ Long)
พอร์ ตเก็งกําไรระยะสัน Port ว่าง Wait and See ก่อน
พอร์ ตเล่นรอบระยะกลาง ต้ นทุน Long ที บริ เวณ 1080
ดอลลาร์ แนะนําถือต่อ โดยมีเป้าหมายการทํากําไรที 1130
ดอลลาร์ และมีจดุ ตัดขาดทุนที 1050 ดอลลาร์

16 ม.ค. SPDR คงการถือครองทองทีRระดับ 657.92 ตัน

แนวรั บ : 1080 / 1070
แนวต้ าน : 1095 / 1110

Contracts
Institution
Foreign
Local

Long
6385
259
4662
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Short
3747
257
7302

Net
2638
2
-2640

YTD
833
3023
-3856
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Oil Futures
Thailand Tiger In-Trend

แรงซือยังไม่ มากพอ
ภาพรายวัน : ราคานํามันรี บาวน์ขึนไปปิ ด Gap ทีบริ เวณ 29
ดอลลาร์ ได้ ในระหว่างวัน แต่ราคาปิ ดยังตํากว่าระดับดังกล่าว
ทํ าให้ ประเมินว่าแรงซื อยัง มี ไม่มากพอ จึงยังให้ นําหนักกับ
การปรับตัวลดลงมากกว่า

คําแนะนําระยะสัน BRF16 (สะสม Long)
พอร์ ตเก็งกําไรระยะสัน Wait and See เพือรอดูสญ
ั ญาณ
การสร้ างฐานก่อนเข้ าเก็งกําไร
พอร์ ตเล่นรอบระยะกลาง สะสม Long ต้ นทุนแรกทีระดับ
30 ดอลลาร์ รอเข้ าซืออีกครัง หากราคาลงมาที ระดับ 26
ดอลลาร์

WWW.MAYBANK-KE.CO.TH

แนวรั บ : 27 / 26
แนวต้ าน : 30 / 31

Contracts
Institution
Foreign
Local

Long
1
24
78
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Short
1
20
82

Net
0
4
-4

YTD
-130
-35
165
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USD Futures
Thailand Tiger In-Trend

ทิศทางหลักยังคงอ่ อนค่ า
36.4036.40-36.50
คําแนะนําระยะสัน USDF16 (Trading)
ถื อ Long ส่ ว นที เหลื อ สามารถถื อ ลุ้ น ได้ ต่อ ให้ ก รอบ
เป้าหมายการทํากํ าไรอ้ างอิงค่าเงินบาทแตะ 36.40-36.50
บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ ตัดขาดทุนกรณี ค่าเงิ นบาทแข็ งค่าเกิ น
36.10 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ

แนวรั บ
แนวต้ าน

36.10

: 36.10 / 36
: 36.40 - 36.50
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Market Summary & Theoretical Price
SET50 Index Futures
Series

Settle

Change
-0.2

Vol.
Contracts

Change

64

-28

OI
215

Theoretical

Days to
Delivery

Lower

Upper

Div.
Yield

Fund
Rate

Basis

Theoretical

Premium
Discount

-8

9

771.89

771.75

772.94

0.53%

0.015

-2.91

-3.09

Change

S50F16

768.8

S50G16

764.5

-1

10

-6

27

-1

38

772.15

771.55

776.57

0.95%

0.015

-7.21

-7.65

S50H16

758.2

-0.8

139584

-9105

264051

276

71

772.51

771.38

780.76

0.97%

0.015

-13.51

-14.31

S50M16

743

-2.1

7449

358

11293

500

162

773.39

770.82

792.23

1.01%

0.015

-28.71

-30.39

S50U16

729.7

-2.5

788

-28

3945

28

254

767.41

763.39

796.95

2.30%

0.015

-42.01

-37.71

S50Z16

720.5

-2.7

269

-334

1157

4

345

758.65

753.18

798.77

3.29%

0.015

-51.21

-38.15

Gold Futures
Series

Settle

Change

Vol.
Contracts

Change

OI

Change

Theoretical

Days to
Delivery

Theoretical

Lower

Upper

Premium Discount

Risk Free Rate

GFG16

18,910

110

519

-26

1,198

-108

38

18,800.58

18,785.92

18,908.06

109.42

1.50%

GFJ16

18,930

60

83

-110

652

4

100

18,848.40

18,809.83

19,131.26

81.60

1.50%

GFM16

19,000

80

67

30

129

53

162

18,896.23

18,833.75

19,354.46

103.77

1.50%

Oil Futures
Series

Settle

Change

Vol.
Contracts

Change

OI

Change

Theoretical

Days to
Delivery

Theoretical

Lower

Upper

Basis

BRF16

1,035

-51

38

-93

365

9

10

1,035.65

1,035.44

1,037.21

-0.22

BRG16

1,073

-40

45

30

165

0

41

1,036.97

1,036.10

1,043.36

37.78

BRH16

1,105

-45

20

15

42

13

133

1,040.88

1,038.05

1,061.63

69.78

USD Futures
Series

Settle

Change

Days to Delivery

Theoretical

Basis

USDF16

36.33

-0.02

9

36.29

0.07

USDG16

36.36

0.00

38

36.37

0.10

USDH16

36.43

-0.09

71

36.47

0.17

USDM16

36.51

-0.05

162

36.73

0.25
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APPENDIX I: TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี ถูกจัดทําขึนเพือเผยแพร่ และเพือเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านัน มิใช่การชักจูงให้ ซือหรื อขายหุ้นทีกล่าวถึงในรายงานนี นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้ เสมอว่า มูลค่าของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิมขึนและลดลงได้ ตลอดเวลา
ความเห็น หรื อคําแนะนําต่างๆ จัดทําขึนบนพืนฐานของเทคนิค และปั จจัยพืนฐาน ซึงอาจมีความแตกต่างกัน การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้ วิธีการทีแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพืนฐาน โดยขึนอยูก่ บั ปั จจัย
ทางด้ านราคา และมูลค่าการซือขาย ซึงแตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพืนฐาน ดังนันผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจตํากว่าต้ นทุนได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถสะท้ อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บท
วิเคราะห์นีไม่ได้ มีจดุ ประสงค์เพือแนะนําการลงทุนเพือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ และเพือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้ องการส่วนบุคคลของนักลงทุนทีได้ รับหรื ออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี เพราะฉะนัน
นักลงทุนจึงควรใช้ วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี
การจัดทํารายงานฉบับนี ได้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลทีได้ รับการยอมรับว่ามีความน่าเชือถือ แต่ไมได้ เป็ นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และบริ ษัทย่อยและในเครื อ) รวมเรี ยก “Maybank Kim Eng”) ผลทีตามมาทังใน
ส่วนของความแม่นยํา หรื อเรี ยบร้ อยสมบูรณ์จงึ ไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบจากทางMaybank Kim Eng ดังนัน Maybank Kim Eng และ เจ้ าหน้ าที ,กรรมการ ,บริ ษัทร่วม และหน่วยงานทีเกียวข้ อง และ/หรื อพนักงาน) รวมเรี ยกว่า
“Representatives”) จะไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ทีเกิดขึนทังทางตรงหรื อทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี ข้ อมูล ,ความเห็น และคําแนะนําทีปรากฏอยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับนีอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บทวิเคราะห์นีอาจมีการคาดการณ์ผลการดําเนินงานล่วงหน้ า ซึงส่วนใหญ่จะเห็นได้ จากการใช้ คําต่างๆ เหล่านี เช่น“คาดว่า” “เชือว่า” “คาดการณ์วา่ ” “มีแนวโน้ มว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรื อ การอธิบายว่า เหตุการณ์นี “อาจ” เกิดขึน
หรื อ เหตุการณ์ นี “เป็ นไปได้ ” ทีจะเกิดขึน เป็ นต้ น การคาดการณ์ ล่วงหน้ า จะอยู่บนพืนฐานของสมมติฐานทีตังขึนและอ้ างอิงบนข้ อมูลในปั จจุบนั และยังขึนอยู่กับความเสียงและความไม่แน่นอนทีจะทําให้ ผลการดําเนิ นงานทีแท้ จริ ง
แตกต่างไปจากทีคาดการณ์ได้ อย่างมีนยั ยะสําคัญ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้ การคาดการณ์ลว่ งหน้ านีเป็ นหลักในการตัดสินใจลงทุนหลังจากวันทีบทวิเคราะห์ถกู เผยแพร่ ออกไป Maybank Kim Eng ไม่ถือเป็ นภาระผูกพันในการปรับประมาณ
การ หากมีข้อมูลใหม่หรื อเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดขึน
Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้ าหน้ าที ,กรรมการ และพนักงาน ซึงรวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการจัดทํา หรื อการเผยแพร่ บทวิเคราะห์นี อาจมีส่วนร่ วม หรื อมีสิทธิ ลงทุนในหุ้นตัวนี หรื อ มีส่วนได้ เสียต่างๆ กับผู้ทีออกหลักทรัพย์นี
นอกจากนีราคาหุ้นอาจเคลือนไหวไปตามสิงทีเสนอในบทวิเคราะห์นีMaybank Kim Eng มีสิทธิใช้ ข้อมูลในรายงานนี ก่อนทีรายงานนีจะถูกเผยแพร่ออกไปภายใต้ ขอบเขตทีกฎหมายรับรองเท่านัน กรรมการ ,เจ้ าหน้ า และ/หรื อพนักงานของ
Maybank Kim Eng ท่านหนึงท่านใด หรื อมากกว่าหนึงท่าน สามารถเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนนีได้

บทวิเคราะห์นีถูกทําขึนมาเพือลูกค้ าของ Maybank Kim Eng และห้ ามนําไปแก้ ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และนําไปจัดทําใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรื อเต็มฉบับ หากไม่ได้ รับอนุญาตจาก Maybank Kim Eng เป็ นการล่วงหน้ า ทังนี Maybank
Kim Eng และตัวแทนทีเกียวข้ อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลทีตามมาจากการกระทําของบุคคลที € ทีกระทําสิงทีถูกห้ ามดังกล่าว
บทวิเคราะห์นีไม่ได้ ทําขึนมาโดยตรง หรื อมีจดุ ประสงค์เพือการแจกจ่าย หรื อถูกใช้ โดยสาธารณะชนทัวไป หรื อประชาชนทังหมดทีอาศัยในประเทศท้ องถินทีออกหลักทรัพย์นี หรื อในท้ องถิน เมือง หรื อ ประเทศอืนๆ ทีกฎหมายในประเทศนัน
ไม่อนุญาต บทวิเคราะห์นีทําขึนมาเพือการใช้ ในประเทศทีกฎหมายอนุญาตเท่านันหลักทรัพย์นีอาจจะไม่ได้ ถกู รับรองการซือขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรื อทําการซือขายได้ สําหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณ
อย่างยิงในการนําคําแนะนํา หรื อคําเตือนต่างๆ ทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นมาใช้ เนืองจากความแตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล และระยะเวลาในการได้ รับบทวิเคราะห์นี
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คําชีแจง : ฝ่ ายวิจยั หลักทรัพย์ของ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี ‚ ทีม คือ ฝ่ ายวิจยั สําหรับนักลงทุนในประเทศ (Maybank Kim Eng Thailand) และ ฝ่ ายวิจยั นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Maybank Kim Eng
Institutional Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะทีแตกต่างในด้ าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และ กลยุทธ์ ทําให้ คําแนะนํา และ/หรื อ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย Maybank Kim Eng Thailand มีวตั ถุประสงค์ทีจะ
ทําบทวิเคราะห์เพือสนับสนุนข้ อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนในประเทศ ( ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ จาก http://kelive.maybank-ke.co.th) ในขณะที Maybank Kim Eng Institutional Research สําหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ
เท่านัน.
มาเลเซีย
ความเห็นหรื อคําแนะนําทีปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนีเป็ นการประเมินจากด้ านเทคนิค และปั จจัยพืนฐาน โดยความเห็นทางด้ านเทคนิกอาจมีความแตกต่างจากปั จจัยพืนฐาน เนืองจากการประเมินด้ านเทคนิกได้ ใช้ วิธีทีแตกต่างกัน โดย
มุง่ เน้ นข้ อมูลด้ านราคา และปริ มาณการซือขายของหลักทรัพย์ที Bursa Malaysia Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์
สิงคโปร์
รายงานฉบับนีจะทําขึนบนวันและข้ อมูลทีเกิดขึน ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ บริ ษัท Maybank Kim Eng Research จํากัด (“Maybank KERPL”) ในสิงคโปร์ ไม่มีเงือนไขทีจะต้ องปรับปรุงข้ อมูลต่างๆ ให้ แก่ผ้ รู ับข้ อมูลนี การเผยแพร่ ในสิงคโปร์
ผู้รับรายงานฉบับนีจะติดต่อกับ Maybank KERPL ในสิงคโปร์ ทังในแง่ของการแนะนํา หรื อเกียวข้ องกับรายงานฉบับนี หากผู้รับรายงานฉบับนีไม่ได้ เป็ นนักลงทุน, ผู้เชียวชาญทางการลงทุน หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน (จํากัดความใน
Section 4A ตามกฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทังนี Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนือหาทีปรากฏในรายงานฉบับนี แต่เป็ นการรับผิดชอบทีจํากัดความเขตตามกฎหมายทีกําหนด
ไทย
การเปิ ดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทีมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน
ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากกฎในรายงานการกํากับดูแลกิจการ บริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจ จึงอาจเปลียนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของ ผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
สหรัฐอเมริ กา
บทวิเคราะห์ฉบับนีจัดทําขึนโดย MKE เพือเผยแพร่ในสหรัฐฯ (“US”) สําหรับลูกค้ าสถาบันในสหรัฐฯ เป็ นสําคัญ (ตามคํานิยามใน Rule 15a-6 ภายใต้ กฎหมาย Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities USA Inc
(“Maybank KESUSA”) เท่านัน ซึงถือเป็ น Broker-Dealer ทีได้ จดทะเบียนในสหรัฐฯ (ตามกฎหมาย Section 15 ของ Securities Exchange Act of 1934) ทังนีความรับผิดชอบในการเผยแพร่ รายงานฉบับนี อยู่ภายใต้ Maybank KESUSA ใน
สหรัฐฯ เท่านัน รายงานฉบับนีไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ หาก MKE ไม่อนุญาต หรื อภายใต้ ข้อจํากัดของกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ทีไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ ทังนีผู้ได้ รับรายงานฉบับนีจะต้ องทําความเข้ าใจด้ วยว่า Maybank KESUSA ได้
นําเสนอบทวิเคราะห์นีภายใต้ หลักเกณฑ์ของการลงทุนทีเกียวเนืองกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์การกํากับ
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อังกฤษ
เอกสารฉบับนีได้ ถกู เผยแพร่โดย บริ ษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จํากัด (“Maybank KESL”) ซึงได้ รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ The Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านัน เอกสาร
ฉบับนีไม่ได้ มีเจตนาทีจะเผยแพร่แก่บคุ คลทีถูกจํากัดความเป็ นนักลงทุนรายย่อย (Retail Client) ตามความหมายของ The Financial Services and Markets Act 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้ อสรุ ปใดๆ ทีเกิดจากบุคคลที € เพือเป็ นความ
สะดวกแก่ผ้ ไู ด้ รับเอกสารฉบับนีเท่านัน ทังนีบริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเห็น หรื อความถูกต้ องดังกล่าว และการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความเสียงของผู้รับเอกสารเท่านัน นอกจากนีผู้รับเอกสารฉบับนีควรปรึ กษาทีปรึ กษาทาง
ภาษี ของตนเองเพือให้ เกิดความถูกต้ องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนีไม่ได้ ประเมินถึงกฎหมายเฉพาะทาง, บัญชี หรื อทีปรึกษาทางด้ านภาษี
DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures

มาเลเซีย: เอกสารฉบับนีได้ จดั ทําและเผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึงเป็ นในกลุม่ เดียวกับ Bursa Malaysia Berhad และเป็ นผู้ถือใบอนุญาต Capital Market and Services ทีออกโดย The
Securities Commission ในประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนและเผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ โดย Maybank KERPL (จดทะเบียนเลขที ˆ‰Š‚‹ˆ‚tŒN) ภายใต้ การกํากับดูแล Monetary Authority of Singapore
อินโดนีเซีย: PT Kim Eng Securities (“PTKES”) (จดทะเบียนเลขที KEP-251/PM/1992) เป็ นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยูภ่ ายใต้ การกํากับของ BAPEPAM LK
ไทย: MBKET (จดทะเบียนเลขที ‹ˆ‹Št•t‹‹‹€ˆ•) เป็ นสมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยูภ่ ายใต้ การกํากับของกระทรวงการคลัง และกลต.
ฟิ ลิปปิ นส์ : MATRKES (จดทะเบียนเลขที ‹ˆ-‚‹‹•-‹‹‹ˆ‰) เป็ นสมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission
เวียดนาม: บริ ษัท Kim Eng Vietnam Securities จํากัด (“KEVS”) (ใบอนุญาตเลขที Šˆ/UBCK-GP) ซึงใบอนุญาตอยูภ่ ายใต้ The State Securities Commission of Vietnam
ฮ่ องกง: KESHK (Central Entity No: AAD284) ภายใต้ กํากับโดย The Securities and Futures Commission
อินเดีย: บริ ษัท Kim Eng Securities India Private จํากัด (“KESI”) เป็ นส่วนหนึงของ The National Stock Exchange of India Limited (จดทะเบียนเลขที: INF/INB 231 452435) และ Bombay Stock Exchange (จดทะเบียนเลขที INF/INB
011452431) ซึงอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ Securities and Exchange Board of India ทังนี KESI ได้ จดทะเบียนกับ SEBI ประเภท ˆ Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที INM 000011708)
สหรัฐฯ: Maybank KESUSA เป็ นสมาชิกทีได้ รับอนุญาต และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861
อังกฤษ: Maybank KESL (จดทะเบียนเลขที ‚€ŠŠt€Ž)เป็ นสมาชิกทีได้ รับอนุญาต และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The Financial Services Authority
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Disclosure of Interest

มาเลเซีย: MKE และตัวแทนทีเกียวข้ อง อาจมีสถานะหรื อมีความเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึง และอาจมีกิจกรรมทีมากขึนในฐานะ market maker หรื อ อาจเป็ นผู้รับประกันการจําหน่าย หรื อเกียวข้ องกับหลักทรัพย์นี และอาจ
เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านวาณิชธนกิจ, ให้ คาํ ปรึกษา หรื อบริ การอืนๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์นี
สิงคโปร์ : ณ วันที 19 มกราคม 2558, Maybank KERPL และนักวิเคราะห์ทีวิเคราะห์หลักทรัพย์นีไม่มีสว่ นได้ เสียกับการให้ คําแนะนําหลักทรัพย์ทีปรากฎในบทวิเคราะห์ฉบับนี
ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจทีเกียวเนืองกับ หรื อ มีความเป็ นไปได้ ทีจะเป็ นผู้ออกตราสารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ทีปรากฎอยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับนี ดังนันนักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทังนี MBKET หน่วยงานทีเกียวข้ อง กรรมการ และ/หรื อ พนักงาน อาจมีสว่ นเกียวข้ อง และ/หรื อ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายในหลักทรัพย์ทปรากฏในรายงานฉบั
ี
บนี
ฮ่ องกง: KESHK อาจมีความสนใจด้ านการลงทุนทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์นี หรื อเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ทีอ้ างอิงบน Paragraph 16.5 (a) ของ Hong Kong Code of Conduct for Persons Licenses โดยการกํากับของ The Securities and Futures
Commission

ณ วันที 19 มกราคม 2558, KESHK และนักวิเคราะห์ทีได้ รับอนุญาต ไม่มีสว่ นได้ เสีย ในการให้ คาํ แนะนําหลักทรัพย์ทีปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี
ช่วง € ปี ทีผ่านมา MKE อาจมี หรื อให้ บริ การแก่ผ้ จู ดั การ หรื อ ผู้ร่วมจัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรือ ณ ปั จจุบนั อาจให้ บริ การแก่หลักทรัพย์ในตลาดแรก หรื อหน่วยงานทีได้ มีการอ้ างถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี หรื ออาจ
ให้ บริ การดังกล่าวภายใน ˆ‚ เดือนข้ างหน้ า ซึงเป็ นการให้ คําปรึกษา หรื อบริ การด้ านการลงทุนทีมีนยั ยะสําคัญ ทีอาจเกียวเนืองกับการลงทุนทางตรงหรื อทางอ้ อมได้
OTHERS
Analyst Certification of Independence

ความถูกต้ องของมุมมองทีผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี เป็ นการสะท้ อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรื อผู้ออกหลักทรัพย์เท่านัน ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ทงทางตรงหรื
ั
อทางอ้ อมของนักวิเคราะห์ ไม
ได้ ขึนอยูก่ บั การให้ คําแนะนํา หรื อมุมมองผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี
คําเตือน
Structure Securities ซึงเป็ นตราสารทีมีความซับซ้ อน โดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนของความเสียงทีสูงขึนนัน มีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนทีมีความรู้ความเข้ าใจ รวมถึงสามารถรับความเสียงได้ เป็ นอย่างดี ทังนีมูลค่าตลาดของ

ตราสารประเภทนี อาจเปลียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน การเมือง (รวมถึงอัตราดอกเบีย Spot / ล่วงหน้ า และอัตราแลกเปลียน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และความผันผวน รวมถึงคุณภาพ/ ความน่าเชือถือของ
ผู้ออก หรื อหลักทรัพย์อ้างอิงนันๆ นักลงทุนทีให้ ความสนใจในการลงทุนตราสารประเภทนี จะต้ องเข้ าใจและวิเคราะห์ถึงตราสารประเภทนีด้ วยตนเอง และปรึกษากับผู้เชียวชาญของตนในส่วนของความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนใน
ตราสารประเภทนี
ทังนีไม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึRงของรายงานฉบับนี ไม่ อนุญาตให้ มีการคัดลอก, จัดทําสําเนา, ลอกเลียน หรื อในความหมายทีRใกล้ เคียง หรื อการเผยแพร่ ด้วยตนเอง โดยไมได้ รับความเห็นชอบจาก MKE
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Definition of Ratings
Maybank Kim Eng Research uses the following rating system:
Long

Meaning BUY

SHORT

Meaning SELL

Applicability of Ratings
The respective analyst maintains a coverage universe of stocks, the list of which may be adjusted according to needs. Investment ratings are only applicable to the stocks which form part of the coverage universe. Reports on
companies which are not part of the coverage do not carry investment ratings as we do not actively follow developments in these companies.

Some common terms abbreviated in this report (where they appear):
Adex = Advertising Expenditure
BV = Book Value
CAGR = Compounded Annual Growth Rate
Capex = Capital Expenditure
CY = Calendar Year
DCF = Discounted Cashflow
DPS = Dividend Per Share
EBIT = Earnings Before Interest And Tax
EBITDA = EBIT, Depreciation And Amortisation
EPS = Earnings Per Share
EV = Enterprise Value

FCF = Free Cashflow
FV = Fair Value
FY = Financial Year
FYE = Financial Year End
MoM = Month-On-Month
NAV = Net Asset Value
NTA = Net Tangible Asset
P = Price
P.A. = Per Annum
PAT = Profit After Tax
PBT = Profit Before Tax

PE = Price Earnings
PEG = PE Ratio To Growth
PER = PE Ratio
QoQ = Quarter-On-Quarter
ROA = Return On Asset
ROE = Return On Equity
ROSF = Return On Shareholders’ Funds
WACC = Weighted Average Cost Of Capital
YoY = Year-On-Year
YTD = Year-To-Date
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การเปิ ดเผยผลการสํ า รวจของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน กรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) ในเรื องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี เป็ น
การดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจากข้ อมูล
ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์
เอ็มเอไอ ทีมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถ
เข้ าถึ ง ได้ ดั ง นั น ผลสํ า รวจดั ง กล่ า วจึ ง เป็ นการนํ า เสนอในมุ ม มองของ
บุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูล
ภายใน ในการประเมิน
อนึง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากกฎใน
รายงานการกํ า กับ ดูแ ลกิ จการ บริ ษั ท จดทะเบี ยนไทยเท่า นัน ดังนัน ผลการ
สํารวจ จึงอาจเปลียนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรั บรองถึงความ
ถูกต้ องของ ผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
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สาขากรุ งเทพฯ
สํานักงานใหญ่
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชัน 20-21, 24 เลขที 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

สาขาอโศก
159 อาคารเสริ มมิตร ชัน 25
ซอยสุขมุ วิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2665-7000 โทรสาร 0-2665-7050

สาขาญาดา
56 อาคารญาดา ชัน 5
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2632-8341 โทรสาร 0-2632-8395

สาขาซีคอนสแควร์
55 อาคารซีคอนสแควร์ ชัน G ห้ อง 1005
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2320-3600 โทรสาร 0-2320-3610

สาขาพาหุรัด
125 อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า
ชัน 3 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 0-2225-0242 โทรสาร 0-2225-0523

สาขาศรี นคริ นทร์
1145 หมูที 5 อาคารเอกไพลินทาวเวอร์ ชัน 3
ถนนศรีนครินทร์ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 0-2758-7003 โทรสาร 0-2758-7248

สาขางามวงศ์ วาน
30/39-50 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์งามวงศ์ วาน
ชัน 14 ถนนงามวงศ์ วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2550-0577 โทรสาร 0-2550-0566

สาขาลาดพร้ าว
1693 อาคารสํานักงานศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้ าว
ชัน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้ าว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2541-1411 โทรสาร 0-2541-1108

สาขาเอ็มโพเรีR ยม
622 อาคารดิเอ็มโพเรี ยม ชัน 14
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2664-9800 โทรสาร 0-2664-9811

สาขาท่ าพระ
99 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์ ท่าพระ ชัน 12
ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร 0-2876-6500 โทรสาร 0-2876-6531

สาขาบางแค
275 หมู่ที% 1 เดอะมอลล์บางแค ชัน 8 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร 0-2804-4235 โทรสาร 0-2804-4251

สาขาเยาวราช
215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชัน 5
ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10100
โทร 0-2622-9412 โทรสาร 0-2622-9383

สาขาธนิยะ
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน 20
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2130

สาขาปิR นเกล้ า
7/129 อาคารเซ็นทรัลปิ นเกล้ า ชัน 3 ห้ อง 302
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0-2884-9847 โทรสาร 0-2884-6920

สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิต
94 หมู่.2 ศูนย์การค้ า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ห้ อง 091-92
ชัน G F ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ทีม 1 โทร. 0-2958-0592 โทรสาร. 0-2958-0420
ทีม 2 โทร.02-958-0992 โทรสาร 02-958-0590
ต่อ 400
สาขาสาทร
92/10 อาคารสาธรธานี 2 ชัน 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร .0-2636-7550-5 โทรสาร .0-2636-7565

สาขาบางกะปิ
3105 อาคารเอ็นมาร์ ค พลาซ่า
ชัน3 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน%
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร.0-2378-1144 โทรสาร. 0-2378-1323

สาขาสีลม
62 อาคารธนิยะ ชัน 4
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2418
สาขาวัชรพล
78/13 ซอย วัชรพล‚ แขวง ท่าแร้ ง
เขตบางเขน กรุ่งเทพฯ 10220
โทร 0-2363-6736
โทรสาร 0-2225-0523

สาขาเดอะ ไนน์
เลขที 999 / 3 โครงการ เดอะ ไนน์ ชัน 3
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพ 10250
โทร .02-716-7816 โทรสาร 02-716-7815
สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ˆˆ‹/ˆ-• อาคาร 10 ชัน 1 เลขที 110/1-4
ถนนประชาชืน แขวงทุ่งสองห้ อง
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2831-4600 โทรสาร 0-2580- 3643

สาขาอัมริ นทร์
496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชัน 8
ห้ องที 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร .0-2256-9373 โทรสาร .0-2256-9374
สาขาธัญญะ พาร์ ค
Š€t/t ธัญญะ ช็อปปิ ง พาร์ ค อาคาร E ชัน ‚
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง (คลองประเวศฝั งเหนือ)
เขตพระโขนง กรุ งเทพ ˆ‹‚Œ‹
โทร. ‹-‚ˆ‹Ž-Œ€‹‹ ,โทรสาร ‹-‚ˆ‹Ž-Œ€‹ˆ

สาขาฟอร์ จูนทาวน์
5 อาคารฟอร์ จนู ทาวน์ ชันใต้ ดิน
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2641-0977 โทรสาร 0-2641-0966
สาขาทองหล่ อ
อาคารอเนกวณิช เลขที 154ชัน 3 ห้ อง C
ถนนสุขมุ วิท ) 55ซอยทองหล่อ (แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2714- 9222 โทรสาร 0-2726- 3901

สาขาพญาไท
อาคารโกลเด้ นทาวน์ ชัน •
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2251-4099 โทรสาร .0-2251-4098

สาขาเซ็นเวิลด์
อาคาร เซ็นเวิลด์ ชัน 15 ห้ อง ˆt‹ˆ
เลขที •,4/5 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300

สาขาประตูนํา
553 อาคารเดอะพาลาเดียม อาคารเอ ชัน 14
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 0-2250-6192 โทรสาร 0-2250-6199
สาขาแจ้ งวัฒนะ
‰‰/‰ หมู่ที 2 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้ งวัฒนะ
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน 14 ห้ อง 1401
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-835- 3283 โทร 02-835- 3280
สาขาสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส
ช่องนนทรี -ห้ อง S3-N โทร 097-733-0209
ศาลาแดง – ห้ อง S2-L โทร 091-773-0208
หมอชิต – ห้ อง N8-H โทร 091-773-0210

สาขาแฟชัRนไอส์ แลนด์
เลขที 587, 589 ศูนย์การค้ าแฟชันไอส์แลนด์ ห้ อง B001
A
ชัน บีเอฟ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร .0-2947-5800-5 โทรสาร .0-2519-5040
สาขายูไนเต็ด เซ็นเตอร์
323 อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชัน 17
ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500
โทร 0-2680-4340 โทรสาร 0-2680-4355
สาขาออล ซีซR ันส์
อาคาร All Seasons Place Retail Center
ชัน3 ห้ อง311 เลขที 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพ 10330
โทร. 0-2654-0084 โทรสาร .0-2654-0094
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สาขาต่ างจังหวัด
สาขาเชียงใหม่ 1
244 อาคารสํานักงาน ชัน 2-3
ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร (053) 284-000 โทรสาร (053) 284-019
สาขาสุรินทร์
137/5-6 ถนนศิริรัฐ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร (044) 531-600-3 โทรสาร (044) 519-378
สาขาจันทบุรี
351/8 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด
อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (‹€‰) €€‚-ˆˆˆ โทรสาร (‹€‰) €€‚-•••
สาขายะลา
18 ถนนสองพีน้ อง ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร (073) 255-494-6 โทรสาร (073) 255-498

สาขาเชียงใหม่ 2
201/3 ถนนมหิดล ตําบลหายยา
อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร (053) 284-138-47 โทรสาร (053) 202695
สาขาอุบลราชธานี 1
อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ห้ อง G3 ชัน G
เลขที €ˆˆ หมู่ Š ตําบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร (045) 265-633 โทรสาร (045) 265-639
สาขาภูเก็ต
ˆ,1/1 ถนนทุ่งคา ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (076) 355-730 โทรสาร (076) 355-730
สาขาหัวหิน
ˆŒ/ˆˆ ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน
อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์ ŠŠˆˆ‹
โทร (‹€‚) t€ˆ-ˆ‰€ โทรสาร (‹€‚) t€ˆ-‚‚ˆ

สาขาเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ ค
114/25 หมู่ 4 ตําบลหนองป่ าครัง
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5000
โทร (053) 248-995
โทรสาร (053) 248-996

สาขานครราชสีมา
1242/2 อาคารศูนย์ การค้ าเดอะ มอลล์ ห้ อง เอ3
ชัน 7 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 288-455 โทรสาร) .044) 288-466

สาขาชลบุรี
55/60 หมู่ที1 ซอยลุงสอง
หลังศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทร (038) 053-950 โทรสาร (038) 053-966

สาขาลําปาง
€ˆ‰ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า ชัน3
ถนนไฮเวย์-งาว ตําบลสวนดอก
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
โทร (054) 817 - 811 โทรสาร (054) 816 - 811

สาขาอุบลราชธานี 2
191, 193 ถนน อุปราช ตําบล ในเมือง
อําเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000
โทร (045) 209-339
โทรสาร (045) 209-044
สาขาสมุทรสงคราม
74/27-28 ซ.บางจะเกร็ ง 4
ถนนพระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร (034) 724-062-4 โทรสาร (034)-724-068
สาขาขอนแก่ น
163/1-2 ถนนกลางเมือง ตรงข้ ามตลาดสดเทศบาล1
อําเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 225-355 โทรสาร) .043) 225-356

สาขาสมุทรสาคร
322/91 ถนนเอกชัย
ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร (034) 837-190 โทรสาร (034) 837-610
สาขาหาดใหญ่
1,3,5 ซอยจุติอทุ ิศ 3 ถนนจุติอนุสรณ์
ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร (074) 346-400-5 โทรสาร (074) 239-509
สาขาสุรินทร์ ‹
เลขที ˆ‚/‚Š ถนนสุริยกานต์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ €‚‹‹‹
โทร ‹-••t€-ˆŽˆ‰
โทรสาร ‹-••tˆ-€ŽŽŠ

สาขาระยอง
180/1-2 อาคารสมาพันธ์ ชัน 2
ถนนสุขมุ วิท ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 862-022-9 โทรสาร (038) 862-043
สาขาสุราษฏร์ ธานี
216/3 หมู่ที 4 ถนนชนเกษม
ตําบลมะขามเตีย อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร (077) 205-460 โทรสาร (077) 205-475

สาขาระยอง 2
โครงการ TSK PARK ชัน1 เลขที 351-351/1
ถนนสุขมุ วิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 807-459 โทรสาร (038) 807-841
สาขาอรั ญประเทศ
ห้ าง เทสโก้ โลตัส สาขาอรัญ ชัน2
เลขที% 559 หมู่ 1 ตําบลบ้ านใหม่หนองไทร
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว
โทร (037) 226-347-8 โทรสาร (037) 226-346

คําชีแจง : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนจากแหล่งข้ อมูลที บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชือถือประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จดั ทํา ซึงมิได้ หมายถึงความถูกต้ องหรือสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด และเอกสารนีได้ จดั ทําขึนเพือประโยชน์ในการใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพือทีจะชักชวนหรื อชีนําการซือขายหลักทรัพย์ ใดโดยเฉพาะ
หรือเป็ นการทัวไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ ข้อมูลในเอกสารนีประกอบกับข้ อมูลและความเห็นอืน ๆ และวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจการลงทุนให้ เหมาะสมแก่กรณี ทังนีความเห็นทีแสดงอยู่ในเอกสารนีเป็ นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทํา บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่จําเป็ นต้ องเห็นพ้ องกับความเห็นทีแสดงอยู่ในเอกสารนีด้ วยแต่อย่างใด
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