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สรุปภาวะตลาดวันทําการกอนหนา
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ตลาดหุนไทยปดไมเปลี่ยนแปลง ดวยวอลุมซื้อขายปานกลาง สวนตลาดหุนเอเชีย
เชานี้ เปดคละ หลังเฟดคงดอกเบี้ยตามคาด ตลาดจับตารายงานตัวเลขการจางงาน
%
นอกภาคเกษตรและอัตราการวางสหรัฐวันศุกรนี้ รวมถึงการประกาศผลประกอบการ
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คาดการณตลาดหุนไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ sideway แนวรับ 1560/1555 จุด แนวตาน 1570/1575 จุด ตลาดยังคง
ขาดปจจัยหนุนหลักมาขับเคลื่อนแรงซื้อ/ขาย รอบใหญๆ จากตางชาติ ทําใหการ
เก็งกําไรยังคงเนน บจ. ที่จะรายงานผลกําไรดี (ประกาศทั้งหมดภายใน 15 พ.ค.)
สวนปจจัยตางประเทศ ผลประชุมเฟดวานนี้ ออกมาคงดอกเบี้ย (ตามคาด) ขณะที่
ยังจับตาตัวเลขการจางงานสหรัฐในวันศุกร และการเลือกตั้งฝรั่งเศสวันอาทิตย การ
Bond
debate ออกทีวีครั้งสุดทายวานนี้ สวนใหญ 63% จากผลสํารวจของ Elabe มองวา
14,668
n.a. นายมาครองดูนาเชื่อถือกวานางเลอเปน (ตลาดหุนตอบรับเชิงบวกหากนายมาครอง
5,146 ชนะการเลือกตั้ง-ดูรายละเอียดในเลม)
2,876

ทั้งนี้ สัญญาณเทคนิค ระยะสั้นยังเปนการแกวงในกรอบจํากัด แตมีลุนที่จะดีดตัวขึ้น

% chg ไปทดสอบแนวตาน 1585-1590 จุดได ในทางกลับกันสัญญาณจะกลับเปนลบหาก
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-0.04
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หลุดแนวรับ 1560 จุด

ประเด็นสําคัญวันนี้
1) +/– EIA เปดเผยเมื่อคืนนี้วา สตอคน้ํามันดิบของสหรัฐลดลง 930,000 บารเรล สู
ระดับ 527.8 ลานบารเรล ในสัปดาหที่แลว ซึ่งเปนการปรับตัวลงติดตอกันสัปดาหที่
4 อยางไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายในตลาดน้ํามันนิวยอรกไดรับแรงกดดันจาก
รายงานของ EIA ซึ่งระบุวา การผลิตน้ํามันของสหรัฐเพิ่มขึ้น 28,000 บารเรล/วัน
2) +/- เฟดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ที่ระดับ
0.75-1.00% ในการประชุม เมื่ อ วานนี้ ตามที่ ต ลาดการเงิ น คาดการณ ไ ว ขณะที่
มองว า การชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ในไตรมาสแรกมี แ นวโน ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เพียงชั่วคราว และคาดวา ดวยการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอยางคอยเปนคอยไป
จะทําใหเศรษฐกิจจะสามารถขยายตัวในระดับปานกลาง
3) + ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูระดับ 57.5 ในเดือน
เม.ย. จากระดับ 55.2 ในเดือน มี.ค. และดีกวาที่นักวิเคราะหคาดที่ 55.8
4) +/- ADP เผยการจางงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 177,000 ตําแหนง ใน
เดือน เม.ย. ใกลเคียงนักวิเคราะหคาดที่ 175,000 ตําแหนง
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เลือกเก็งกําไรรายตัว (กําหนดจุดตัดขาดทุน 1560 จุด)
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หุนแนะนําทางเทคนิค

SMIT

ปด 5.70 บาท -0.20 บาท (-3.39%)
ราคาไดมีสัญญาณลบจาก Black Candlestick เขามา
กดดันตอเนื่อง ขณะที่ Indicators เกิดออนตัวลง จึงเปน
ความเสี่ยงของราคาที่จะเผชิญกับการปรับฐาน โดยมี
แนวรับใหญที่ 5.20 บาท

คําแนะนํา: ขาย
แนวรับ: 5.55 / 5.20 บาท
แนวตาน: 5.90 / 6.15 บาท

BA

ปด 20.60 บาท +0.20 บาท (+0.98%)
ราคาได เ คลื่ อ นไหวอยู ใ นแนวโน ม ขาลงขนาดใหญ
ดังนั้นหากราคาฝาแนวตานเสน Downtrend Line ที่
20.70 บาทขึ้นมาได จะเปนการกลับตัวขึ้นของราคา
พรอมทั้งหยุดแนวโนมขาลง

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 19.90 / 19.30 บาท
แนวตาน: 20.70 / 21.70 บาท

SUPER

ปด 1.53 บาท +0.03 บาท (+2%)
ราคายังคงมีโอกาสที่จะผานแนวตานใหญ 1.57 บาท
ขึ้นมาได หลัง Volume ซื้อหนาแนนตอเนื่อง และไมได
มีสัญญาณลบจาก Indicators รบกวน โดยราคาถูก
คาดหมายวาจะฟนตัวไปไดถึงระดับ 2 บาท

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 1.44 / 1.34 บาท
แนวตาน: 1.57 / 1.75 บาท
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ปฏิทนิ เศรษฐกิจ

ประเด็นสําคัญ
"เลอ เปน" ปะทะคารมเดือด "มาครอง" ในศึกดีเบตกอนเลือกตั้งปธน.ฝรั่งเศสเปดฉาก
นางมารีน เลอเปน ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีจากพรรค National Front (FN) และนายเอมมานูเอล
มาครอง อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งลงสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในนามพรรคอิสระ ได
แลกคารมกั นอยา งดุเดือดในการโต วาทีค รั้งสํา คัญ ที่จัดขึ้น เมื่อวานนี้ ซึ่งไดมีการถายทอดสดทางโทรทัศนทั่ว
ประเทศ
นางเลอเปนไดกลาวโจมตีนายมาครองวา นายมาครองเปนที่โปรดปรานของระบบอยางนาละอายใจ ขณะที่นาย
มาครองกลาวถึงกลยุทธของนางเลอเปนวา คือ การโกหกทั้งเพ
ทั้ง 2 ฝายไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องเศรษฐกิจและการจางงาน การกอการรายในระหวางการดีเบตที่ใชเวลา
เกือบ 160 นาที โดยนายมาครองยอมรับวา ฝรั่งเศสไมสามารถแกปญหการวางงานที่เกิดขึ้นมาเปนเวลา 30 ปได
และแนวทางแกปญหาดังกลาวของตนเองก็คือการใหโอกาสบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไดมีโอกาสสรางงาน
มากขึ้น ตลอดจนมีความยืดหยุนมากยิ่งขึ้น
ขณะที่นางเลอเปนไดตั้งคําถามกับนายมาครองวา เพราะเหตุใดนายมาครองจึงไมสามารถแกปญหาเหลานี้ไดใน
ระหวางที่ทําหนาที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ พรอมกับกลาวดวยวา เธอจะปกปองทรัพยสินของประเทศ และ
ตําแหนงงานของฝรั่งเศสดวยการประยุกตใชมาตรการในการปกปองการคา
สําหรับดานการกอการรายนั้น นางเลอเปนไดกลาวโจมตีคูแขงของเธอวา นโยบายของนายมาครองไมสามารถ
รับมือกับการขยายตัวของกลุมมุสลิมหัวรุนแรงได ในขณะที่เธอมีแผนการณตางๆที่จะรับมือกับกลุมกอการรายและ
ความตองการที่จะทําสงครามการเมืองของกลุมนี้ โดยระบุวา จําเปน ตองมีการขจัดกลุม มุสลิม หัวรุนแรง ซึ่ง
หมายความวา จะตองมีการปดมัสยิดของกลุมมุสลิมหัวรุนแรง รวมทั้งขับไลนักบวชที่มีแนวคิดเรื่องการเกลียดชัง
และจับตาการระดมทุนจากตางประเทศ เชน กาตารและซาอุดิอาระเบีย
ทางดานนายมาครอง กลาววา เขาจะเพิ่มความเขมงวดกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยูเดิม และยืนกราน
วา ฝรั่งเศสจําเปนตองรวมมือกับประเทศอื่นๆ โดยประเด็นเรื่องการปดชายแดนและการขับไลออกจากประเทศนั้น
ไมใชคําตอบในการแกปญหาแตอยางใด
ทั้งนี้ สํานักขาว Reuters ไดรายงานผลสํารวจจาก Elabe ที่จัดทําให BFM TV โดยผูตอบประมาณ 63% เห็นวา
นายมาครองมีความนาเชื่อถือกวาในการ debate ครั้งนี้ ประกอบกับผูสนับสนุนผูชิงตําแหนงที่ไดคะแนนรองลงมา
ในรอบแรกอยาง นายเมอลองชอง และนายฟยง สวนใหญก็มีความเห็นอยางเดียวกัน
กอนหนานี้ ผลการสํารวจของ Ipsos Sopra Steria ชี้"มาครอง"ยังมีคะแนนนิยมนําหนา"เลอเปน" โดยนายมา
ครองจะไดรับคะแนนเสียง 60% ขณะที่นางเลอเปนจะไดรับ 40%
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ขาวบริษัทจดทะเบียน และกลุม อุตสาหกรรม (ที่มา: หนังสือพิมพทนั หุน, หนังสือพิมพขา วหุน, สํานักขาวอินโฟเควสท)
SPA

SPA ยิ้มรับผลงานไตรมาส 2/2560 โดดเดน หลังโกยรายไดสาขาเดิมเพิ่มไมต่ํากวา 10% พรอมเดินหนาผุดสาขาใหม
3 แหง ทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด แยมป 2560 ไดเห็นความชัดเจนสยายปกลุยสาขาตางแดนกลุม CLMV แนนอน
1 สาขา

IFS

IFS ลุนผลงาน Q2/2560 ขยายตัวตอเนื่องหลังความตองการใชเงินทุนหมุนเวียนของเอสเอ็มอีปรับตัวเพิ่มขึ้น รับแรง
หนุนจากการฟนตัวของการลงทุนในประเทศและการสงออก คาดปริมาณธุรกรรมแฟกตอริ่งป 2560 อยูในระดับสูงกวา
3 หมื่นลานบาท ดาน NPL ยังมีสัญญาณปรับตัวลดลงสงผลบวกตอการเติบโตของตัวเลขกําไร

BJC

BJC ถึงเวลาเก็บเกี่ยวกําไรจากการลงทุน BIGC ดันผลงานโตโดดเดน จับตาไตรมาสแรกกําไรพุงกวาเทาตัว ทะลุ
1,200 ลานบาท ผลบวกการรวมงบการเงินกับ BIGC เต็มไตรมาส เชื่ออนาคตสดใสรับปจจัยบวกหลายดาน

BAY

กรุงศรี ฟนโนเวต ในเครือกรุงศรี กรุป สานตอการใหความสนับสนุน ฟนเทคสตารทอัพ ผานโครงการกรุงศรีไรสรุน 2
ภายใตแนวคิด "เรงโตสองเทา" ติดสปดธุรกิจฟนเทคใหโตแบบกาวกระโดด มุงเนนใหฟนเทคสตารทอัพ ยกระดับขีด
ความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม เขาสูภาคธุรกิจดิจิทัลไดมากขึ้น

RJH

RJH โดดรับผูปวยประกันสังคมทะลัก หนุนผลงาน Q1/2560 เฉิดฉาย แถมเดินหนาเปดศูนยโรคหัวใจ ปอนผูบริการ
อัพรายไดเพิ่ม โบรกเกอรดีดลูกคิดปนี้กําไรพองเฉียด 30% จากปกอน อานิสงสพอรตลูกคาขยายตัว

GOLD

GOLD เดินหนากอสรางสมารทมิกซยูสมูลคา 8,500 ลานบาท มุมถนนพญาไท-พระราม 4 ภายใตชื่ออยางเปน
ทางการ "สามยานมิตรทาวน" (SAMYAN MITRTOWN) บอสใหญ "ธนพล ศิริธนชัย" เผยลาสุดแตงตั้ง "ไทยโอบายา
ชิ" เปนผูรับเหมาหลักดูแลงานกอสราง มั่นใจแลวเสร็จป 2563

SANKO

SANKO ยิ้มแกมปริ ลูกคายานยนตตางประเทศปอนออเดอรกวา 100 ลานบาท เตรียมผลิตและทยอยสงมอบปลายปนี้
ฟากบิ๊กบอส "รัฐวัฒน ศุขสายชล" ยันผลงานเทิรนอะราวดชัวร หลังกดตนทุนคาใชจายลดฮวบ เล็งเดินเครื่องจักรซอม
แมพิมพกลางพฤษภาคมนี้

SIRI

SIRI เผยกระแสตอบรับจากนักลงทุนตางชาติแรง หลังเดินสายโรดโชวนิวยอรก-ซานฟรานซิสโก ชี้ตางชาติใหความ
สนใจเพียบ โดยเฉพาะการเปดตัวโครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอรลักซชัวรี่ "98 Wireless" เตรียมโรดโชวตอเนื่อง
เล็งเจาะกลุมลูกคาใหม ญี่ปุน-ดูไบ ขยายฐาน

TFD

"TFD" ปกธงรายไดปนี้พุง 4,000 ลานบาท รอลุนนิคมฯทีเอฟดี เฟส 2 พื้นที่ตั้งในเขต EEC ผาน EIA เร็วๆ นี้ แยม
กลุมโลจิสติกสรายใหญ-กลุมผูผลิตยานยนตดอดซื้อที่ดินล็อตใหญ 800 ไร เพื่อตั้งฐานการผลิต พรอมคาดโครงการ
"The Harbour View Residence" กอสรางแลวเสร็จ-โอนในปนี้

CWT

CWT สงซิกเตรียมเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเปน holding company ปลายปนี้ เดินหนาประมูลโรงไฟฟาขยะอุตสาหกรรมขยะชุมชน หวังได 3 โครงการ ลั่นป 60 รายไดแตะ 1,600 ลานบาท โชวแบ็กล็อก 1,500 ลานบาท

BPP

BPP มั่นใจผลงานป 2560 เติบโตแข็งแกรง หลังสอยสัญญาขายไฟฟาเขามาเพิ่มเติม 500 เมกะวัตตหนุนกําลังผลิต
ไฟฟ า รวมขึ้ น สู ร ะดั บ 2500 เมกะวั ต ต พร อ มเดิ น หน า อั พ กํ า ลั ง ผลิ ต สู ร ะดั บ 4300 เมกะวั ต ต ภ ายในป 2568 ตาม
เปาหมาย
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ขาวเศรษฐกิจ

ผลการสํารวจของมาสเตอรการด พบวา กรุงเทพฯ เปนเมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
ทั้งนี้ นักทองเที่ยวจํานวน 19.3 ลานคนไดเดินทางเขามาในกรุงเทพในปที่แลว จากจํานวนทั้งหมด 339.2 ลานคนที่ได
เดินทางไปใน 171 เมืองในเอเชีย-แปซิฟก โดยกรุงเทพฯ สามารถแซงหนาสิงคโปร ซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยว 13.1
ลานคน
ภู เ ก็ ต และพั ท ยามี ร ายชื่ อ ติ ด อั น ดั บ เมื อ งยอดนิ ย ม 10 อั น ดั บ แรก ในรายงานของมาสเตอร ก าร ด เช น กั น โดยมี
นักทองเที่ยวจํานวน 9.1 ลานคน และ 8.1 ลานคน ตามลําดับ
นอกจากนี้ กรุ ง เทพฯ ยั ง ติ ด อั น ดั บ 1 ของเมื อ งที่ นั ก ท อ งเที่ ย วค า งคื น มากสุ ด โดยมี จํ า นวน 87.6 ล า นคื น
ขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ ติดอันดับ 2 ของเมืองที่นักทองเที่ยวใชจายมากสุด โดยอยูในระดับ 1.27 หมื่นลานดอลลาร
จากทั้งหมด 2.449 แสนลานดอลลาร ที่ใชจายในปที่แลว ขณะที่สิงคโปรครองอันดับ 1 ที่ระดับ 1.54 หมื่นลานดอลลาร
ทั้งนี้ จํานวนนักทองเที่ยวจากจีนติดอันดับ 1 ในบรรดานักทองเที่ยวที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ

ขาวเศรษฐกิจ

นายมิเชล บารนิเยร หัวหนาคณะเจรจาของสหภาพยุโรป (EU) วาดวยรายละเอียดการแยกตัวของอังกฤษออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) กลาววา EU ไดเตรียมแผนฉุกเฉินหากไมสามารถบรรลุขอตกลงกับอังกฤษในกรณี Brexit
อยางไรก็ดี นายบารนิเยรกลาววา เขาหวังวาจะสามารถบรรลุขอตกลงกับอังกฤษภายในเดือน มี.ค. 2019 เขากลาว
เสริมวา "เราเตรียมพรอมสําหรับทางเลือกทุกอยาง แตทางเลือกที่ผมกําลังพิจารณาคือเราจะบรรลุขอตกลงกับอังกฤษ"
ทั้งนี้ นักการเมืองอังกฤษบางรายแนะนํารัฐบาลใหยกเลิกการเจรจากับ EU แทนที่จะตองยอมรับขอตกลงที่ทําให
อังกฤษเปนฝายเสียเปรียบ

ขาวเศรษฐกิจ

นายแดเนียล ปนโต ผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจของธนาคารเจพีมอรแกน เชส แอนด โค กลาววา ทางธนาคารจะ
โยกยายตําแหนงงานจํานวนหลายรอยตําแหนงออกจากกรุงลอนดอนไปยังกรุงดับลิน, แฟรงเฟรต และลักเซมเบิรก
ขณะที่อังกฤษกําลังเตรียมการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นอกจากนี้ นายปนโตยังระบุวา เจพีมอรแกนอาจ
มีการโยกยายตําแหนงงานมากขึ้นออกจากอังกฤษ
ที่ผานมา ธนาคารหลายแหงไดใชอังกฤษเปนฐานเพื่อดําเนินธุรกิจในสหภาพยุโรป (EU) แตธนาคารเหลานี้จะไม
สามารถเขาสูประเทศที่เหลือใน EU หากอังกฤษตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบตลาดเดี่ยว (single market) ของ EU
ทางดานนายเจมี ไดมอน ประธานเจาหนาที่บริหารของเจพีมอรแกน กลาวกอนหนานี้วา ทางธนาคารอาจโยกยาย
พนักงานมากถึง 4,000 คนออกจากอังกฤษ โดยจะขึ้นอยูกับผลของการเจรจา Brexit ระหวางอังกฤษและ EU

ขาวเศรษฐกิจ

สํานักงานสถิติแหงสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปดเผยวา เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 0.5% ในไตรมาส 1 ซึ่งสอดคลอง
กับการคาดการณของตลาด
ยูโรสแตทไมไดเปดเผยรายละเอียดการขยายตัวของแตละประเทศในยูโรโซน นักวิเคราะหคาดวายูโรโซนจะมีการ
ขยายตัวมากขึ้นในไตรมาส 2 หลังผลสํารวจบงชี้ถึงการดีดตัวขึ้นของเศรษฐกิจในเดือนเม.ย.
อยางไรก็ดี ยังคงมีความกังวลตอผลกระทบจากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ขณะที่เศรษฐกิจ
อังกฤษชะลอตัวลงสูระดับ 0.3% ในไตรมาส 1 จากระดับ 0.7% ในไตรมาส 4 ของปที่แลว

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, TFD, POMPUI, TTL, NMG
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