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สรุปภาวะตลาดวันทําการกอนหนา
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ตลาดหุนไทยพลิกกลับมาปดลบในชวงทายตลาด จากที่แกวงตัวในแดนบวกเกือบ
ตลอดทั้งวัน จากแรงขายของพอรตโบรกเกอร -3.6 พัน ลา นบาท สวนตลาดหุ น
%
เอเชียเชานี้สวนใหญเปดลบ ตามตลาดยุโรปและสหรัฐหลังนักลงทุนกังวลธนาคาร
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คาดการณตลาดหุนไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ sideway แนวตาน 1585/1590 จุด แนวรับ 1574/1570 จุด แรงกดดัน
วันนี้มาจากปจจัยภายนอก หลังธนาคารกลางหลายแหง (ECB BoE เฟด) ออกมา
สงสัญญาณเตรียมปรับนโยบายการเงินใหมีความเขมงวดมากขึ้น ประกอบกับแรง
เทขายทํากําไรในหุนกลุมเทคโนโลยี (นําโดยสหรัฐ) หลังนักลงทุนเริ่มกังวลระดับ
valuation ที่อยูในระดับสูงและราคาปรับขึ้นมารอนแรงนับตั้งแตตนปนี้ (ดัชนี
NASDAQ ยังบวกอยู 14.1% YTD) อยางไรก็ดี คาดตลาดหุนไทยจะปรับลงไมมาก
เนื่องจากคาเงินบาทที่มีเสถียรภาพ ทําใหตางชาติมองเปนจุดพักเงินระยะสั้น และ
เศรษฐกิจในประเทศยังมีทิศทางของการขยายตัวไดดี โดยเฉพาะการสงออกที่โต
สูงกวาคาด

% chg ทางเทคนิค ภาพระยะสั้นออนตัวลงเล็กนอย แต MACD ยังอยูเหนือเสน signal line
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ทํา ใหภ าพยัง ไมก ลั บ เป น เชิง ลบอย า งชั ด เจน คาดระยะสั ป ดาหแ กวง ตั ว ผัน ผวน
ระหวาง 1570-1590 จุด

ประเด็นสําคัญวันนี้
1) – ยุโรป: นายดรากี ประธาน ECB และนายมารค คารนีย ธนาคารกลางอังกฤษ
(BoE) ไดสงสัญญาณถึงความจําเปนที่จะตองยกเลิกมาตรการกระตุนทางการเงิน
โดยนายดรากีกลาววา ECB ควรปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ และนโยบายซื้อ
พันธบัตรจํานวนมาก ขณะที่คารนียกลาววา BoE มีแนวโนมที่จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจกําลังขยายตัวใกลเต็มศักยภาพ โดย BoE จะหารือการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในชวงไมกี่เดือนขางหนา
2) + สหรัฐ: รายงานตัวเลขจีดีพี 1Q60 (ครั้งที่ 3) ที่ระดับ 1.4%QoQ ตอป ซึ่งสูง
กวาตัวเลขประมาณการครั้งกอนและที่นักวิเคราะหคาดที่ระดับ 1.2%
3) + ไทย: เปดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจําเดือน พ.ค. 60 วา
เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณการขยายตัวตอเนื่อง โดยไดรับแรงขับเคลื่อนสําคัญจาก
การสงออกที่ขยายตัวไดในระดับสูงถึง 13.2% (ดูรายละเอียดในเลม)
4) + จีน: ทางการจีน เผยตัวเลข PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับ 51.7 จาก
51.2 ในเดือน พ.ค. และดีกวาที่นักวิเคราะหคาดที่ 51.0 สวน PMI ภาคบริการ
เพิ่มขึ้นเชนกัน มาอยูที่ 54.9 จาก 54.5 ในเดือน พ.ค.

กลยุทธ
ขึ้นขาย-ลงซื้อในกรอบ 1570-1590 จุด

หุนแนะนํา เก็งกําไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)
หุนมีขาว/โมเมนตัมบวก ไดแก BEM BCPG CHG JMART TTCL
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หุนแนะนําทางเทคนิค

TCAP

ปด 46 บาท +0 บาท (+0%)
ราคาอยูในชวงปรับฐาน และไดขยับเขามาใกลแนวรับ
ใหญ 45 - 44 บาท ซึ่งเปนบริเวณเดียวกับเสน EMA
200 วัน ขณะที่ Indicators ไมไดใหสัญญาณลบที่
เดนชัด จึงคาดวาราคายังมีโอกาสที่จะเดงตัวกลับขึ้นมา

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 45 - 44 บาท
แนวตาน: 47 / 49.50 บาท

SAT

ปด 17.10 บาท +0.30 บาท (+1.79%)
หลังจากราคาแตะ 18.50 บาท ราคาก็เกิดการปรับฐาน
ในแนวโนมขาขึ้น ดังนั้นเมื่อแทงเทียนใหสัญญาณบวก
และ RSI ที่ไมหลุดระดับ 40% จึงถือวาราคามีโอกาส
เกิด Technical Rebound

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 16 / 15.20 บาท
แนวตาน: 17.40 / 18.50 บาท

BTS

ปด 8.45 บาท -0.15 บาท (-1.74%)
ราคาปกหลักเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways ตอเนื่อง
แต ก็ เ ชื่ อ ว า ราคาจะมี ก ารลงที่ จํ า กั ด ด ว ยมี แ นวรั บ
แข็งแกรงที่ 8.20 บาท รวมไปถึงราคายังมีโอกาสดีด
กลับขึ้นมาได เมื่อไมมีสัญญาณลบจาก Indicators ที่
ชัดเจน

คําแนะนํา: ซื้อเก็งกําไร
แนวรับ: 8.20 / 7.90 บาท
แนวตาน: 8.60 / 9 บาท
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ปฏิทนิ เศรษฐกิจ

ประเด็นสําคัญ
สศค. เผยเศรษฐกิจไทย พ.ค. โตตอเนื่อง จากแรงหนุนภาคสงออก-ทองเที่ยว-บริโภคภาคเอกชนดีขึ้น
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจําเดือน พ.ค. 60 วา เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณการขยายตัวตอเนื่อง
โดยได รั บ แรงขั บ เคลื่ อ นสํ า คั ญ จากการส ง ออกที่ ข ยายตั ว ได ใ นระดั บ สู ง ถึ ง 13.2% นอกจากนี้ การบริ โ ภค
ภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีสะทอนจาก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่ขยายตัวเปนบวกและรายไดที่แทจริงของ
เกษตรกรที่ยังคงขยายตัว และการทองเที่ยวจากตางประเทศที่ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง

www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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Source: FPO

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

BCPG ควาโซลารทหาร กําลังการผลิต 9 เมกะวัตต พรอมตั้งเปาเพิ่มกําลังการผลิตภายในประเทศรวมประมาณ 30
เมกะวัตต ภายในปนี้ ขณะที่ศึกษาเขาลงทุนพลังงานทางเลือกรูปแบบอื่นเพิ่มเติม ลุยพลังงานความรอนใตพิภพ 3
แหง ในประเทศอินโดนีเซีย

CHG

CHG ซุมเจรจาศึกษาควบรวมกิจการ คาดสรุปไดป 2561 เสริมแกรงธุรกิจ จับตาผลงานไตรมาส 3/2560 โตแรง ยอด
ผูปวยพุง หลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หนุน EEC เกิด เชื่อดันอนาคตกาวกระโดด พรอมเปดแผนตั้งรับเล็งขยาย
โรงพยาบาล-เตียงผูปวย รองรับความตองการรักษาเพิ่ม

ALT-DEMCONWR

กฟภ. เผยแผนครึ่งปหลังปนี้เรงเครื่องเบิกจายงบประมาณ 2.3 หมื่นลานบาท ลงทุนระบบสายสง สายไฟฟาใตดิน
ระบบนํารองสมารทมิตเตอร ติดตั้งระบบโซลารรูฟท็อป โบรกเกอรชี้สงอานิสงสถึงกลุมผูที่มีความชํานาญอยาง ALTDEMCO-NWR มีโอกาสไดงานสูง

FSMART

FSMART ขึ้นแทนดาวเดนตลาด เอ็ม เอ ไอ โชวมารเก็ตแคปสูงสุดที่ 1.53 หมื่นลานบาท ปลื้มกองทุนถือหุนยาว ยัน
ปกหลัก เอ็ม เอ ไอ ไมเปลี่ยน พรอมใสเกียรเดินหนาตามแผน ลุยติดตั้งตูบุญเติมแตะ 1.22 แสนตู ฟากผูบริหาร
HARN ลั่นขออยูในกระดาน mai เชนกัน ระบุมีความคุนเคย มีกิจกรรมผนึกสายสัมพันธแนนปก

www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ANAN

ANAN จัดแคมเปญใหญ ANANDA URBAN PULSE เปดตัว 5 โครงการใหม ในทําเลติดแนวรถไฟฟา กวาดยอดขาย
ไดกวา 9,000 ลานบาท "ชานนท เรืองกฤตยา" ปลื้มแรงตอบรับเยี่ยม สามารถปดการขายโครงการ ไอดีโอ คิววิคตอรี่
ไดภายในงาน ชี้กําลังซื้ออสังหาในเมืองและแนวรถไฟฟายังมีดีมานดอยางตอเนื่อง

BEM

BEM การันตีผลงานเติบโตตอเนื่อง 3 ปขางหนา (2561-2563) จากการเดินรถสายสีเขียวและสายสีน้ําเงินสวนตอ
ขยาย หนุนจํานวนผูโดยสารเพิ่มเปน 5 แสนเที่ยวตอวัน "สมบัติ กิจจาลักษณ" แยมผลงานไตรมาส 2/2560 โตเดน
หลังเปดใหบริการชวงบางซื่อ-เตาปูน ดันจํานวนผูโดยสารเพิ่ม 10-20% มั่นใจผลงานทั้งปดีกวาปกอนแนนอน

BANPU

บิ๊ก BANPU "สมฤดี ชัยมงคล" ยืนยันธุรกิจถานหินยังแข็งแกรงระยะยาว ชี้ดีมานดตลาดหนุนตอเนื่อง แมสภาวะราคา
ผันผวน คาดแนวโนมราคา

CK

CK เตรียมบินโรดโชวยุโรป อเมริกา หวังดึงสถาบันลงทุนเพิ่มเปน 10-15% จากปจจุบันอยูที่ 7-8% ย้ําพื้นฐาน
แข็งแกรงงานในมือเกินแสนลานบาท รองรับรายได 3-4 ป "ประเสริฐ มริตตนะพร" สงซิกผลงานไตรมาส 2/2560 โกย
รายไดไมต่ํากวา 8,000 ลานบาท เล็งบุกเงินปนผลบริษัทลูก 600 ลานบาท

JMART

JMART ผนึกกําลังบริษัทยอย "เจ ฟนเทค" รุกขยายสินเชื่อสวนบุคคล ปกหมุดสิ้นปพอรตโตแตะ 3.5 พันลานบาท
พรอมวางเปา "เจ ฟนเทค" สิ้นปรายไดทะยาน 30% มั่นใจพอรตลูกคาปลายปพุง 1.8 แสนราย เล็งผลักดันเขาตลาด
หลักทรัพยป 2561

IVL

IVL รับอานิสงสราคาน้ํามันดิบปรับตัวลง สงผลราคาวัตถุดิบหลักพาราไซลีนปรับตัวลงตาม บวกกับโรงงาน PET จะ
กลับมาผลิตไดเต็มกําลังในไตรมาส 2/60 แถมเพิ่มกําลังผลิต HVA ซดกําไรขั้นตนสูง หนุนผลงาน

SQ

"SQ" ลุนขาวดีเดินหนาเหมืองแมเมาะเฟส 8 เร็วกวากําหนดตั้งแตไตรมาส 4/60 พรอมประมูลงานเหมืองแมเมาะ เฟส
9 มูลคา 40,200 ลานบาทกลาง ส.ค. นี้

ขาวเศรษฐกิจ

กระทรวงการสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุน เปดเผยในวันนี้วา ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) พื้นฐาน ปรับตัว
ขึ้น 0.4% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบเปนรายเดือน โดยสวนใหญเปนผลมาจากการดีดตัวขึ้นของราคาน้ํามัน
ทั้งนี้ ดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไมนับรวมราคาในหมวดอาหารเนื่องจากมีความผันผวนนั้น ปรับตัวขึ้นติดตอกันเปนที่ 5

ขาวเศรษฐกิจ

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเปนองคกรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) เปดเผยวา ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยู
โรโซนพุงขึ้นมากกวาคาดในเดือน มิ.ย. สูระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ป โดยไดแรงหนุนจากเศรษฐกิจทุกภาคสวน
ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจพุงขึ้นแตะระดับ 111.1 ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับตั้งแตเดือน ส.ค.
2007 ซึ่งขณะนั้นดัชนีอยูที่ระดับ 111.8 จากระดับ 109.2 ในเดือน พ.ค. และสูงกวาที่นักวิเคราะหคาดไวที่ 109.5
สวนดัชนีความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจในยูโรโซนดีดตัวขึ้นสูระดับ 1.15 ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับตั้งแตเดือน
เม.ย.2011 ซึ่งขณะนั้นอยูที่ระดับ 1.36 จากระดับ 0.9 ในเดือนพ.ค. นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในภาคการผลิต ภาค
บริการ ภาคการกอสราง และภาคคาปลีก รวมทั้งความเชื่อมั่นของผูบริโภค ตางปรับตัวขึ้นเชนกัน

ขาวเศรษฐกิจ

นายมิทช แมคคอนเนล ผูนําเสียงขางมากในวุฒิสภาสหรัฐ กลาววา สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันกําลังมีความ
คืบหนาอยางมากในความพยายามที่จะบรรลุขอตกลงตอรางกฎหมายประกันสุข ภาพฉบั บใหมที่จะนํามาใช แทน
กฎหมายประกันสุขภาพฉบับโอบามาแคร (Affordable Care Act)
ทั้งนี้ แกนนําวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันไดประกาศเลื่อนการลงมติตอรางกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหมเมื่อวัน
อังคารที่ผานมา โดยจะเลื่อนไปจนหลังวันชาติสหรัฐ 4 ก.ค.นี้
การเลื่อนวันโหวตครั้งนี้สะทอนถึงความขัดแยงภายในพรรครีพับลิกัน เนื่องจากวุฒิสมาชิกรีพับลิกันหลายคนไดแสดง
ความไมเห็นดวย ซึ่งจะทําใหพรรครีพับลิกันไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงสนับสนุนไดเพียงพอตอการผานราง
กฎหมายดังกลาวในวุฒิสภา
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ขาวเศรษฐกิจ

กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปดเผยวา จํานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการวางงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 2,000 ราย ใน
สัปดาหที่แลว สูระดับ 244,000 ราย โดยสูงกวาที่นักวิเคราะหคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นสูระดับ 240,000 ราย
อยางไรก็ดี ตัวเลขผูที่ยื่นขอสวัสดิการวางงานครั้งแรกยังคงอยูต่ํากวา 300,000 ราย เปนสัปดาหที่ 121 ติดตอกัน ซึ่ง
ยาวนานที่สุดนับตั้งแตป 1970
ส ว นตั ว เลขค า เฉลี่ ย 4 สั ป ดาห ข องจํ า นวนชาวอเมริ กั น ที่ ยื่ น ขอสวั ส ดิ ก ารว า งงานครั้ ง แรก ซึ่ ง ถื อ เป น มาตรวั ด
ตลาดแรงงานที่ดีกวา เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห ลดลง 2,750 ราย สูระดับ 242,250 รายในสัปดาหที่แลว
สําหรับจํานวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการวางงานตอเนื่องในรอบสัปดาหที่สิ้นสุดวันที่ 17 มิ.ย. มีจํานวน
เพิ่มขึ้น 6,000 ราย สูระดับ 1.95 ลานราย ตัวเลขผูที่ยื่นขอสวัสดิการวางงานตอเนื่องยังคงอยูต่ํากวา 2 ลานราย เปน
สัปดาหที่ 11 ติดตอกัน

ขาวเศรษฐกิจ

โกลดแมน แซคสประกาศปรับลดคาดการณราคาน้ํามันในไตรมาส 3 ทามกลางปริมาณน้ํามันที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐ ลิเบีย
และไนจีเรีย
ทั้งนี้ โกลดแมน แซคสคาดวาราคาน้ํามัน WTI จะมีคาเฉลี่ยที่ระดับ 47.50 ดอลลาร/บารเรลในไตรมาส 3 โดยลดลง
จากตัวเลขคาดการณเดิมที่ระดับ 55.00 ดอลลาร/บารเรล
โกลดแมน แซคสระบุวา การผลิตน้ํามันที่เพิ่มขึ้นจากลิเบีย และไนจีเรีย ซึ่งเปน 2 ชาติสมาชิกของกลุมประเทศผู
สงออกน้ํามัน (โอเปก) ที่ไดรับการยกเวนจากขอตกลงปรับลดกําลังการผลิต จะหักลางกับการปรับลดกําลังการผลิต
ของโอเปกในไตรมาส 3
อยางไรก็ดี โกลดแมน แซคสยังคงแสดงความเชื่อมั่นตอตลาดน้ํามัน โดยมองวาอุปสงคยังคงอยูในระดับสูง ขณะที่
โอเปกอาจทําการปรับลดกําลังการผลิตมากขึ้น และกลุมผูผลิตน้ํามันของสหรัฐอาจลดการผลิต หากเผชิญกับตนทุน
การผลิตที่เพิ่มขึ้น

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,
TFD, EVER
เปนผูรวมจัดจําหนายหุน IPO ใน BGRIM
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