Zoom
Daily Theme: sideway

23 พฤษภาคม 2560

น้ ขาย หรือเก็งกําไรเปนรายตัวในหุน ขนาด
Technical View ขึกลาง

ตลาดหุ น ไทยป ด บวกได ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ตลาดหุ น ภู มิ จากแรงซื้ อ กลั บ หลั ง
การเมืองสหรัฐ ยังไมมีประเด็นใหมเพิ่มเติม ขณะที่แรงซื้อหลักอยูที่นักลงทุนสถาบัน
ในประเทศ สงผลหุนใหญ-กลางมีการฟนตัว (นําโดยกลุมธนาคาร) สวนตลาดหุน
closed
chg
%
1,557.73 +8.09 +0.52 เอเชียเชานี้ สวนใหญเปดทรงตัว

Support (points)
Resistance (points)

1,552 / 1,542
1,562 / 1,574

Thai Index
SET

- High/Low
1,560.11 / 1,553.64
SET50
987.38
MAI
560.89
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

1,153
-466
184
-872

Global Index

22/5

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

สรุปภาวะตลาดวันทําการกอนหนา

20,894.83
12,619.46
19,678.28
615.08
10.93
96.98
34.39
111.42
0.89
50.73
954.00
1,256.04
1.48
2.71
1.29
2.26

+5.13 +0.52
+0.66 +0.12
38,489 / 1,119
15,420 / 448
16.17
571 / 568

SET 50
Futures

3,961
n.a.
2,312
-6,273

Chg

+89.99
-19.23
+87.52
+5.79
-1.11
-0.16
+0.06
+0.16
-0.00
+0.40
-2.00
+0.11
-0.01
+0.01
+0.01
+0.02

คาดการณตลาดหุนไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ sideway ในกรอบ 1550-1570 จุด ตลาดยังไดรับแรงกดดันจากกรณี
ทรัมป หลังมีรายงานขาวเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ Washington Post วาทรัมปเคย
ขอให ผอ. NIA และ NSA กลาวตอสาธารณชนวาไมมีการสมรูรวมคิดระหวางการหา
เสียงของเขากับทางการรัสเซีย ขณะที่วานนี้มีเหตุระเบิดในไทย (รพ. พระมงกุฎ
เกลา) และ อังกฤษ (เมืองแมนเชสเตอร) แตคาดตลาดไมใหน้ําหนักประเด็นนี้มาก
Bond
นัก สวนปจจัยบวกยังอยูที่การปรับตัวขึ้นตอเนื่องของราคาน้ํามันดิบ (สูงสุดในรอบ
5,312 1 เดือน) และการรายงานตัวเลขการคาไทยเดือน เม.ย. ที่ขยายตัวแข็งแกรง (แมต่ํา
n.a.
-1,369 กวาตลาดคาด) ขณะที่ตลาดรอจับตาดูรายงานผลการประชุมเฟดในวันพรุงนี้
10,553

สัญญาณดานเทคนิค อยูในชวงรีบาวดทางเทคนิค แนวตาน 1560/1570 จุด แตถา

% chg ไมผานมีโอกาสถอยกลับมาแนวรับ 1550/1532 จุด
+0.43
-0.15
+0.45
+0.95
-9.22
-0.16
+0.17
+0.14
-0.18
+0.79
-0.21
+0.01
-0.94
+0.22
+1.02
+0.89

ประเด็นสําคัญวันนี้
1) – เกิดเหตุ ระเบิดที่แมนเชสเตอร อารีนา ซึ่งเปนสถานที่จัดการแสดงคอนเสิรต
ของนักรอง อาเรียนา แกรนเด รายงานลาสุดมีผูเสียชีวิตกวา 19 ราย
2) – นายโรเบิรต แคปแลน ประธานเฟดสาขาดัลลัส กลาวเสนอแนะใหเฟดควร
เดินหนาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเริ่มตนลดวงเงินในงบดุลบัญชีของเฟดกอนสิ้นป
นี้ จากเฟดกําลังคืบหนาในการบรรลุเปาหมาย 2 ประการ ทั้งดานเงินเฟอและการ
จางงานเต็มศักยภาพ
3) + ราคาน้ํ า มั น ดิ บ ป ด บวกต อ เนื่ อ งเป น วั น ที่ 4 โดย รมว.พลั ง งานของ
ซาอุดิอาระเบีย กลาววา เขาไมคาดวาสมาชิกโอเปก จะคัดคานขอเสนอการขยาย
เวลาปรับลดกําลังการผลิตออกไปอีก 9 เดือน ซึ่งลาสุดไดรับการสนับสนุนจากอิรัก
เพิ่มอีกประเทศ
4) + ตั ว เลขการค า ไทย เดื อ น เม.ย. การส ง ออก +8.5%YoY
+13.4%YoY เกินดุลการคา 56.8 ลานดอลลาร (ดูรายละเอียดในเลม)

การนํ า เข า

กลยุทธ
ถนอมศักดิ์ สหรัตนชัย, no. 14501
Thanomsaks@ktzmico.com
02-624-6244
ธิดารัตน ผโลดม, no. 16564
Tidaratp@ktzmico.com
02-624-6270
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แนะเลือกเก็งกําไรรายตัว (ขายทํากําไรบริเวณแนวตาน 1560/1570 จุด)

หุนแนะนํา เก็งกําไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)
หุนกลุมพลังงาน (เก็งผลประชุมโอเปก) ไดแก PTT PTTEP TOP ESSO SPRC
หุนมีขาว/โมเมนตัมบวก ไดแก ILINK UTP CBG SMIT UV
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หุนแนะนําทางเทคนิค

PK

ปด 6.30 บาท +1.25 บาท (+24.75%)
ราคามีการดีดตัวขึ้นที่รวดเร็ว แตไรการสนับสนุนจาก
สัญญาณ Indicators โดยขณะนี้เกิด Overbought ที่
รุนแรง อีกทั้ง Volume ดูเหมือนจะพีคไปแลว จึงเปน
ความเสี่ยงที่ราคาจะเหวี่ยงตัวกลับลงมา

คําแนะนํา: ขาย
แนวรับ: 5.60 / 5.05 บาท
แนวตาน: 6.45 / 6.70 บาท

BANPU

ปด 17.70 บาท +0 บาท (+0%)
การปรับฐานของราคามีโอกาสที่จะสิ้นสุดลง หลังราคา
ขยั บ ตั ว ออกด า นข า ง โดยปราศจากสั ญ ญาณลบที่
รุนแรงจาก Indicators และในทางกลับกัน RSI กับ
Stochastic มีแนวโนมที่จะฟนตัว

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 17 / 16 บาท
แนวตาน: 18.30 / 19.50 บาท

EA

ปด 29.50 บาท +1 บาท (+3.51%)
ราคากําลังอยูในชวงฟนตัว และจะไปไดไกลขึ้น พรอม
ทั้งโอกาสขึ้นทํา New High หากราคาผานแนวตาน
29.75 บาทขึ้ น มาได โดยขณะนี้ มี สั ญ ญาณบวกจาก
RSI หนุน

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 28 / 26.25 บาท
แนวตาน: 29.75 / 32.50 บาท
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ปฏิทนิ เศรษฐกิจ

ประเด็นสําคัญ
การสงออกไทยเดือน เม.ย. ขยายตัว 8.5%YoY แตต่ํากวาที่ตลาดคาด
กระทรวงพาณิชย แถลงตัวเลขการคาระหวางประเทศของไทยในเดือน เม.ย. 60 การสงออกมีมูลคา 16,864 ลาน
ดอลลาร สรอ. ขยายตั ว 8.5% ส ว นการนํ า เข า มีมู ล คา 16,808 ล า นดอลลาร ส รอ. ขยายตัว 13.4% ส ง ผลให
ดุลการคา เม.ย. เกินดุล 56.8 ลานดอลลารสรอ. อยางไรก็ดี การสงออกขยายตัวต่ํากวาที่ตลาดคาดที่ 11.7%
ทั้งนี้สงผลใหภาวะการคาระหวางประเทศในชวง 4 เดือนแรกของปนี้ (ม.ค. - เม.ย.) การสงออกมีมูลคารวมทั้งสิ้น
73,321 ลานดอลลารสรอ. ขยายตัว 5.7% สวนการนําเขามีมูลคารวมทั้งสิ้น 69,211 ลานดอลลารสรอ. ขยายตัว
14.5% สงผลใหดุลการคาเกินดุลรวม 4,110 ลานดอลลารสรอ.
น.ส.พิมพชนก วอนขอพร ผูอํานวยการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) กลาววา การสงออกไป
ตลาดสําคัญๆ ยังคงขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง สะทอนถึงวัฏจักรการฟนตัวมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยสัดสวน
ตลาดที่ ข ยายตั ว คิ ด เป น 85.4% ของตลาดทั้ ง หมด ในขณะที่ ต ลาดอื่น ๆ มี แ นวโน ม ปรั บตั ว ดี ขึ้ น อาทิ ตลาด
ตะวันออกลางหดตัวต่ําสุดในรอบ 8 เดือน และสหภาพยุโรปกลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน
ทั้งนี้ คาดวาการหดตัวของสหภาพยุโรปจะเปนเพียงชวงสั้นๆ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจของยุโรปยังอยูในเกณฑ
ที่นาพอใจ สําหรับการสงออกไปยังตลาดหลักขยายตัว 1.8% โดยการสงออกไปสหรัฐฯ และญี่ปุน ขยายตัว 3.5%
และ 3.3% ตามลําดับ
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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น.ส.พิมพชนก กลาววาในเดือน เม.ย. 60 การสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวตอเนื่องเปน
เดือนที่หก ที่11.9% (YoY) โดยสินคาสงออกที่ขยายตัวดี ไดแก ยางพารา ขยายตัว 41.1% (โดยสงออกไปตลาด
จีน มาเลเซียและญี่ปุน) น้ําตาลทราย ขยายตัว 47.0% (สงออกไปตลาดอินโดนีเซีย ไตหวัน และกัมพูชา) ขาว
ขยายตัว 22.7% (สงออกไปตลาดจีน เบนิน และแอฟริกาใต) และอาหารทะเลแชแข็ง กระปองและแปรรูป ขยายตัว
2.9% (สงออกไปตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุน และออสเตรเลีย)
ดานสินคาอุตสาหกรรมมูลคาการสงออก ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่สอง ที่ 7.9% (YoY) โดยสินคาสําคัญที่
ขยายตัว ไดแก ผลิตภัณฑยาง ขยายตัว 54.3% (สงออกไปตลาดจีน สหรัฐฯ และญี่ปุน) เคมีภัณฑ ขยายตัว
30.7% (สงออกไปตลาดจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย) น้ํามันสําเร็จรูป ขยายตัว 22.3% (สงออกไปตลาดสิงคโปร
ลาว และจีน) ทองคํา ขยายตัว 24.3% เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑขยายตัว 18.7%
Figure 1: Exports and imports classified by product
Exports
Agricultural
- Rice
- Rubber
- Tapioca
- Food
- Sugar
Manufacturing
- Auto & Parts
- Electronics
- Electrical appliances
- Jewellery
- Unwrought gold
- Polymers/Plastic products
- Rubber products
- Chemical
- Petroleum
Total

Apr-17
% Share
16.8
2.3
3.2
1.3
8.2
1.9
78.1
12.9
14.5
10.7
4.3
2.1
5.5
4.4
3.6
2.7
100.0

%YoY
11.9
22.7
41.1
-13.7
0.3
47.0
7.9
-2.4
3.0
1.6
2.4
24.3
2.0
54.3
30.7
22.3
8.5

4M17
%YoY
10.9
-1.0
68.1
-13.9
6.3
0.3
4.4
-0.6
7.3
8.3
-18.0
-31.8
6.2
60.1
23.9
35.3
5.7

2016
%YoY
-3.0
-4.6
-12.1
-16.2
4.5
-13.9
2.0
3.5
-0.7
-1.1
29.6
91.2
-3.6
-3.9
-4.7
-30.9
0.5

Imports
Fuel
- Crude oil
Capital goods
Raw materials
Consumer goods
Vehicles/Transportation
Total

Apr-17
% Share
14.1
8.2
28.3
40.8
10.8
5.8
100.0

%YoY
34.7
30.3
10.4
16.0
-2.0
1.7
13.4

4M17
%YoY
46.6
64.1
5.1
20.1
0.3
0.1
14.5

2016
%YoY
-19.1
-22.3
-2.7
-2.4
2.3
5.9
-3.9

Source: Ministry of Commerce, KTZMICO Research

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

PK มั่นใจผลงานป 2560 เติบโตโดดเดน หลังตุนยอด Backlog สูงกวา 2 พันลานบาท และเตรียมรับรูรายไดเขามาใน
ปนี้ทั้งหมด ใสเกียรลงทุนตั้งโรงงานในอินโดนีเซีย พรอมเปดชองรวมลงทุนกับพันธมิตรทองถิ่น

CBG

CBG
ยิ้ม รับ ครึ่งปแรกผลงานโดดเดน เปดแผนรุ กหนัก ขยายฐานยุ โรป หลังกระแสตอบรับดีเกิ นคาด ลา สุด
ผูประกอบการตางชาติขอเปนตัวแทนจําหนายสินคาคาดชัดเจนไตรมาส 2 นี้ เล็งรุกหนักตลาดสหรัฐ มองการเติบโตสูง
เรงอัพกําลังการผลิตรับออเดอร
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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SMIT

SMIT การันตี Q2/2560 ผลงานโตแกรง หลังบุกออเดอรล็อตใหมจากอุตสาหกรรมการเกษตร-กลุมคอนซูเมอรโปรดักต
แถมเริ่มรับออเดอรงานชุบแข็งชิ้นสวนเครื่องบินล็อตแรกซึ่งใหมารจิ้นสูงถึง 70% จับตา Q3-4/2560 โตฉลุย ชี้บิ๊กโปร
เจ็กตภาครัฐหนุนการลงทุนใหมๆ เพิ่มขึ้น พรอมยิ้มรับกลุมยานยนตฟนตัว เชื่อปมฐานลูกคาทะลุ 2,000 ราย มั่นใจทั้ง
ปโต 10%

BANPU

BANPU เล็งซื้อหุนกิจการผลิตเชลลแกสในสหรัฐอเมริกาเพิ่ม 2-3 แหง คาดไดขอสรุปไตรมาส 3-4 นี้ ชี้ป 2560 ธุรกิจ
สดใส หลังราคาขายถานหินปรับตัวสูงขึ้น คาดราคาขายในอินโดเฉลี่ยอยูที่ 65-70 ดอลลารตอตัน แยมทําสัญญาขาย
ลวงหนาแลว 37% สวนราคาขายออสเตรเลีย เฉลี่ยอยูที่ระดับมากกวา 70 ดอลลารสหรัฐตอตัน

AMATA

AMATA ตั้งเปาขายที่ดิน 1 พันไร รับอานิสงส EEC หนุน ตุนยอดขายรอโอน 1.15 พันลานบาท แยมปจจุบันอยู
ระหวางเจรจากับลูกคา ญี่ปุน-จีน-ยุโรป-ไทย เพื่อขายที่ดินหลายรอยไรมั่นใจรายไดปนี้มาตามนัดโตไมต่ํากวา 5.05
พันลานบาท เผยสนใจลงทุนทํานิคมเมียนมา-กัมพูชา-ลาว

UTP

UTP เดงรับอานิสงส จากการขาดแคลนกระดาษในจีน หนุนความตองการเพิ่มขึ้น บวกกับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีก
170% เปน 300 ตันตอป ดันผลงานปนี้โตกาวกระโดดไมต่ํากวา 89%

ILINK

วันนี้จับตา ILINK เจรจาตอรองราคางานจัดซื้อและติดตั้งระบบ APM สนามบินสุวรรณภูมิของ AOT มีลุนควางานหาก
ยอมลดต่ํากวาราคากลาง 2,895 ลานบาท สวน Q2 คาดกําไรพุง เหตุรับรูรายไดงานวิศวกรรมโครงการ-โทรคมนาคม
เพิ่มขึ้น

ITEL

ITEL ลั่นไตรมาส 2/2560 โตฉลุย หลังงานลนมือ ดันรายไดโต 20% จากไตรมาสกอนแค 187.90 ลานบาท บิ๊ก "ณัฐ
นัย อนันตรัมพร" เตรียมติดตั้งบริการวงจรเชาความเร็วสูงใหกับ MTLS จํานวน 2 พันสาขา คาดหวังติดตั้งในปนี้
ประมาณ 60-70% มั่นใจทั้งป 2560 รายไดพุง 40-50% กอดแบ็กล็อกแนน 1.17 พันลานบาท

BPP

BPP มั่นใจผลงานป 2560 เติบโตโดดเดน หลังมีการรับรูสวนแบงกําไรจาก BLCP และโรงไฟฟาหงสา เพิ่มมากขึ้น
พรอม COD โรงไฟฟาในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเปน 150 เมกะวัตต วางแผนซื้อกิจการและพัฒนาโครงการใหมๆ ตอเนื่อง
อัดงบลงทุน 117 ลานดอลลารสหรัฐ

ACAP

แมทัพหญิง ACAP "สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี" เล็งปรับเปาพอรตสินเชื่อทะลุ 6 พันลานบาท อวด 3 เดือนแรกปลอย
สินเชื่อแลวเกือบ 5 พันลานบาท มั่นใจผลงานปนี้สูงกวาปกอน แยมอยูระหวางดีลควาบิ๊กโปรเจ็กต Call Center คาด
ชัดเจนไตรมาส 3/2560

ขาวเศรษฐกิจ

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เปดเผยวา บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน mai จํานวน 133 บริษัท คิดเปน 96% จาก
ทั้งหมด 139 บริษัท (ไมรวมบริษัทในกลุมที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่สงงบการเงินไมตรงตามกําหนด
และบริษัทยังไมถึงรอบการสงงบการเงิน) นําสงผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 มียอดขาย
รวม 34,659 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.42% กําไรสุทธิรวม 1,185 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.13% และมีอัตรากําไรขั้นตนที่
23.77% สงผลใหอัตรากําไรสุทธิรวมอยูที่ 3.42%
ดานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปดเผยวา บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน SET จํานวน 572 บริษัท หรือคิดเปน
92.41% จากทั้งหมด 619 บริษัท (รวมกองทุนอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ไมรวมบริษัทในกลุมที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แกไขการ
ดําเนินงานไมไดตามกําหนด หรือ NPG) นําสงผลการดําเนินงาน งวดไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
พบวา บจ. มีกําไรสุทธิจํานวน 431 บริษัท คิดเปน 75.35% ของบริษัทที่นําสงงบการเงินทั้งหมด
ไตรมาส 1/2560 บจ. มียอดขายรวม 2,705,120 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.28% และมีกําไรสุทธิ 284,662 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 21.36% จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคและหมวดปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ มีผลประกอบการดีขึ้นทั้งยอดขายและกําไรสุทธิ ทั้งนี้ บจ. มีอัตรากําไรขั้นตนที่ 23.98% ลดลงเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1/2559
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นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปดเผยวาในการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร
วันนี้ ไดมีการเสนอเรื่องพิจารณา 3 เรื่องไดแก การเรงรัดกระบวนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (PPP) ในพื้นที่
เฉพาะของ EEC ใหเร็วยิ่งขึ้น ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากมีการเชาที่ที่เปนของรัฐ
การสนับสนุนอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยานในพื้นที่ EEC ซึ่งจะตองมีการลงทุนของบริษัทชั้นนําดานอากาศยานจาก
ตางประเทศ ทําใหบริษัทเหลานั้นตองแนใจเรื่องทรัพยสินทางปญหาเหมาะสม จึงไดเสนอ ป.ย.ป.พิจารณาแลว แต
กรณีที่ไทยจะพิจารณาใหตางชาติถือหุนไดมากกวา 50% เฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอากาศยานภายใตเงื่อนไข
ภายใตวาไทยมีความตองการและดูเทคโนโลยีสูงจริงหรือไมเกิดประโยชนตอไทยมากนอยเพียงใด โดยสัดสวนถือหุน
อาจจะตองศึกษาวาไมเกินเทาใดดวยที่เหมาะสม
และกระบวนการดําเนินงาน EEC ไดแก การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือ EIA ตางๆ ใหรวดเร็วขึ้น แต
ไมไดเปนการลัดขั้นตอนแตอยางใด จึงไดเสนอเพิ่มอัตรากําลังคนมาดูแลแตละโครงการใน EEC ทางสํานักงานฯจะ
รับผิดชอบคาใชจายหากมีการจางผูเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะไดมีการนําเสนอครม.ในวันที่ 23 พ.ค.นี้อีกครั้ง
สําหรับความคืบหนารางพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ.EEC) อยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะตองกลับมาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะเดียวกันยังตอง
เปดรับฟงความคิดเห็นภายใตรัฐธรรมนูญใหมเมื่อเสร็จเรียบรอยจึงจะเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(สนช.) ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดตองใชเวลาพอสมควร จึงคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนต.ค.60 จากที่เคยคาดการณไววาพ.ร.บ.
EEC จะแลวเสร็จในกลางปหรือมิ.ย.แตขั้นตอนตางๆ ตองการทําใหรัดกุมขึ้น ซึ่งคงจะลาชาไปไมมากและเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานไดเร็วระหวางที่รอกฏหมายรองรับ

ขาวเศรษฐกิจ

นายมิเชล เตเมร ประธานาธิบดีบราซิล กลาวยืนยันวา เขาจะไมลาออก หลังเกิดกรณีอื้อฉาวที่พบวานายเตเมรใหการ
สนับสนุนความพยายามที่จะมีการจายเงินแกพยานคนหนึ่งเพื่อปดปากในการใหการคดีการใหสินบนครั้งใหญที่สุดของ
บราซิล "ผมจะไมลาออก คุณมาไลผมไดเลย ถาคุณตองการ แตผมจะไมออก เพราะจะเปนการแสดงวาผมยอมรับผิด"
เขากลาว
ทั้งนี้ ศาลฎีกาของบราซิลไดเผยแพรเทปบันทึกคําสนทนาระหวางนายเตเมร และนายโฮสลีย บาติสตา เจาของบริษัท
JBS ซึ่งเปนผูผลิตเนื้อรายใหญของบราซิล โดยทั้งสองไดพูดคุยกันเกี่ยวกับการติดสินบนดวยการจายเงินใหกับนาย
เออดูรโด คันฮา อดีตประธานสภาผูแทนราษฎร ซึ่งถูกจําคุกอยูในขณะนี้ โดยเงินดังกลาวจะเปนหลักประกันวา นาย
คันฮาจะไมเปดโปงประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับบริษัท JBS
นอกจากนี้ นายบาติสตายังไดกลาวถึงนายเกดเดล เวอิรา ลิมา อดีตรัฐมนตรีซึ่งเคยทําหนาที่เปนคนกลางระหวางนาย
บาติสตาและนายเตเมร แตในระยะหลังการติดตอกับนายลิมาเปนไปอยางยากลําบากเนื่องจากเขาถูกตรวจสอบ และ
ไดลาออกจากตําแหนงไปในที่สุด

ขาวเศรษฐกิจ

นายธาเมนทรา ประธาน ซึ่งเปนรัฐมนตรีน้ํามันของอินเดีย กลาววา การปรับลดกําลังการผลิตของกลุมประเทศผู
สงออกน้ํามัน (โอเปก) และแนวโนมราคาน้ํามันที่มีราคาแพงขึ้น กําลังผลักดันใหอินเดียพิจารณาซื้อน้ํามันจากสหรัฐ
และแคนาดา รวมทั้งเพิ่มการใชพลังงานทดแทน
นายประธานกลาววา "เราตางก็รูวาการปรับลดการผลิตเปนความพยายามที่จะแกปญหาราคาตกต่ํา แตก็จะทําใหเกิด
ปญหาการลงทุนที่นอยเกินไป และไมสามารถรองรับความตองการของลูกคาในระยะยาว"
เขากลาววา อินเดียกําลังติดตอซัพพลายเออรน้ํามันรายใหมๆ โดยอาจซื้อน้ํามันจากสหรัฐและแคนาดา ซึ่งมีราคาที่นา
ดึงดูด ขณะนี้ อินเดียนําเขาน้ํามัน 86% จากโอเปก เพื่อรองรับความตองการกลั่นน้ํามัน 4.6 ลานบารเรล/วัน
นอกจากนี้ นายประธานยังระบุวา โอเปกควรปฏิบัติตอลูกคาในเอเชียใหมีความเทาเทียมกับลูกคาที่เปนชาติตะวันตก

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, NUSA
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