Zoom
Daily Theme: ยอตัวสลับรีบาวด

20 เมษายน 2561

สรุปภาวะตลาดหุนไทยวานนี้

Technical View ซื้อเก็งกําไร

ตลาดหุนไทยปรับขึ้นแข็งแกรงตอเนื่อง ไดแรงหนุนหลักจากกลุมพลังงานที่ปรับขึ้น
ตามราคาน้ํามันดิบโลก สวนตลาดหุนเอเชียเชานี้สวนใหญเปดลบ ตามตลาดหุน
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คาดการณตลาดหุนไทยวันนี้
คาดดัชนี ยอตัวสลับรีบาวด แนวรับ 1782/1777 จุด แนวตาน 1802/1810 จุด โดย
วานนี้ราคาน้ํามันดิบออนตัวเล็กนอย ทําใหอาจมีแรงขายทํากําไรในกลุมพลังงานเขา
มาบาง หลังวานนี้ปรับบวกรอนแรง ประกอบกับการลงมติของ สนช. ไมเลือกบอรด
กสทช. ชุดใหมจะทําใหการประมูลคลื่น 1800 และ 900 MHz มีความไมแนนอนมาก
ขึ้น อยางไรก็ดี คาดกลุมธนาคารที่ประกาศผลประกอบการออกมาดีกวาตลาดคาด
(TCAP SCB KBANK) จะชวยหนุนดัชนี สวนปจจัยตางประเทศวันนี้ sentiment ไม
สดใสนั ก จากการร ว งลงของหุ น กลุ ม เทคโนโลยี ฉุ ด ตลาดหุ น สหรั ฐ ป ด ลบ จาก
คาดการณอุปสงคที่ออนแอของตลาดสมารทโฟน นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องการคา
ระหวางประเทศกลับมาเปนแรงกดดัน หลังมีกระแสขาวรายงานวาสหรัฐเตรียมออก
มาตรการควบคุมการลงทุนของจีนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐ ซึ่งเปนหนึ่ง
ในมาตรการลงโทษที่จีนละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ดานเทคนิค ดัชนีกลับมาเปนภาพขาขึ้นในระยะสั้น ขณะที่ indicator อยาง RSI และ
MACD
บ งชี้สัญ ญาณเชิงบวก โดยมีลุ น ฟน ตัว กลับ ไปแนวตา นหลักบริเ วณ
1820/1850 จุดตอไป

ประเด็นสําคัญวันนี้
1) +/- ไทย: ที่ประชุมสนช. ลงมติไมเลือกบอรด กสทช.ชุดใหม 118 เสียง, ลงมติ
เลือกบอรด กสทช.ชุดใหม 25 เสียง และงดออกเสียง 20 เสียง โดยใหเหตุผลวา
จํานวน 8 ใน 14 รายตามที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอมานั้น มีคุณสมบัติตองหาม และ
ขาดจริยธรรม (ดูรายละเอียดในเลม)
2) – โลก: IMF ออกรายงาน Fiscal Monitor ประจําเดือนเม.ย. ระบุวา ตัวเลขหนี้ทั่ว
โลกอยูที่ระดับ 164 ลานลานดอลลารในป 2559 ซึ่งเปนระดับสูงเปนประวัติการณ
คิดเปนสัดสวนเทากับ 225% ของมูลคา GDP ทั่วโลก
3) - น้ํามัน: ราคาน้ํามันดิบ WTI ออนตัวเล็กนอย 0.3% ปดที่ 68.29 ดอลลาร/
บารเรล จากแรงเทขายทํากําไร ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอตกลงปรับลดกําลังการผลิตในวันนี้
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หุนแนะนําทางเทคนิค

ESSO

ปด 18 บาท +0.20 บาท (+1.12%)
ราคามีความพรอมที่จะผานแนวตาน 18.20 บาทขึ้นไป
ซึ่ ง จะมี ผ ลให เ กิ ด สั ญ ญาณซื้ อ ที่ จ ะเข า หนุ น ให ร าคา
ปรับตัวขึ้นตอเนื่อง พรอมทั้งโอกาสที่จะทํา All Time
High ใหมได จากแนวตานหลักถัดไปอยูที่ 20.50 บาท

คําแนะนํา: ซื้อ
แนวรับ: 17 / 15.70 บาท
แนวตาน: 18.20 / 19.40 บาท

SGP

ปด 28.75 บาท -0.25 บาท (-0.86%)
ราคาพั ก ตั ว ลงในฟอร ม ของสามเหลี่ ย ม พร อ มด ว ย
Volume ที่เบาบาง ขณะที่ MACD มีโอกาสผานเสน
Signal Line ขึ้นมาได จึงคาดวาราคาจะเลือกเดงตัวขึ้น
หาแนวตาน 30.25 บาทอีกครั้ง

คําแนะนํา: ซื้อ
แนวรับ: 27.50 / 25.50 บาท
แนวตาน: 30.25 / 32.75 บาท

AMATA

ปด 21.10 บาท -0.40 บาท (-1.86%)
ราคายังคงมีโอกาสที่จะผานแนวตาน 21.70 บาท ซึ่ง
การผานไดจะทําใหเกิดสัญญาณฟนตัวชัดเจน ดวยเหตุ
ที่ไ มมีสัญญาณลบชัดเจนจาก Indicators
ขณะที่
MACD ขยับขึ้นมาใกลเสน Zero Line แลว

คําแนะนํา: ซื้อ
แนวรับ: 20 / 18.10 บาท
แนวตาน: 21.70 / 23.60 บาท
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts
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ปฏิทนิ เศรษฐกิจ

ประเด็นสําคัญ
สนช.ลงมติไมเลือกบอรด กสทช. ชุดใหมตามบัญชี 14 รายชื่อที่กรรมการสรรหานําเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ทําหนาที่
ประธานการประชุม มีมติไมเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) ชุดใหม ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
โดยที่ประชุม ลงคะแนนเสียงในทางลับเห็นดวยกับญัตติที่นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ (วิป สนช.) นําเสนอ ซึ่งนายสมชายใหเหตุผลวารายชื่อผูที่ไดรับการเสนอ
ชื่อฯ จํานวน 8 ใน 14 รายตามที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอมานั้น มีคุณสมบัติตองหาม และขาดจริยธรรม
ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช.ที่มีผูเขารวมประชุม 163 เสียง ลงมติไมเลือกบอรด กสทช.ชุดใหม 118 เสียง, ลงมติเลือก
บอรด กสทช.ชุดใหม 25 เสียง และงดออกเสียง 20 เสียง
สําหรับ 14 รายชื่อที่ไดรับการสรรหาดานละ 2 ชื่อ ประกอบดวย 1.ดานกิจการกระจายเสียง คือ พ.อ.กฤษฎา
เทอดพงษ และ นายธนกร ศรีสุขใส 2.ดานกิจการโทรทัศน คือ นายวสันต ภัยหลีกลี้ และ พล.อ.มังกร โกสินทร
เสนีย 3.ดานกิจการโทรคมนาคม คือ นายอธิคม ฤกษบุตร และนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ 4.ดานวิศวกรรม คือ
พล.อ.ต.ธนพันธุ หรายเจริญ และ พ.อ.อนุรัตน อินกัน
5.ดานกฎหมาย คือ นายมนูภาน ยศธแสนย และนายกอกิจ ดานชัยวิจิตร 6.ดานเศรษฐศาสตร คือ ผศ.ภักดี มะ
นะเวศ และนายณรงค เขียดเดช 7.ดานการคุมครองผูบริโภคหรือดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
คือ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน
ทั้งนี้ นายสมชาย กลาวภายหลังการประชุมลับนานกวา 3 ชั่วโมงวา จากการรับฟงรายงานของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูสมควรไดรับเลือก
เปนกรรมการ กสทช.พบวามีปญหาดานคุณสมบัติและความประพฤติ รวม 8 คน ซึ่งอาจขัดกับมาตรา 7 ของ
พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งกําหนดลักษณะตองหามวากสทช.ตองไมเปนหรือเคยเปนกรรมการ ผูจัดการ
ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผูถือหุนหรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบ
ธุรกิจ ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปกอนไดรับการคัดเลือก
นายสมชาย กลาววา เมื่อพบวามีบุคคลที่คุณสมบัติไมครบและมีลักษณะตองหาม จึงมีประเด็นวาบัญชีรายชื่อที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอมานั้นมีจํานวนครบ 2 เทาตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม ซึ่งหาก สนช.ลงมติเลือกไป
อาจมี ป ญ หาในทางกฎหมายได จึ ง เสนอให ส นช.ลงมติ เ พื่ อ ไม เ ลื อ กบุ ค คลตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ดั ง กล า ว เพื่ อ ให
คณะกรรมการสรรหากลับไปแกไขขอบกพรอง

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

SEAFCO หัวหอกงานฐานราก ลาสุดประกาศควางาน 4 โครงการยักษ มูลคารวม 1.2 พันลานบาท หนุนงานในมือ
เพิ่มเปน 3.7 พันลานบาท รับรูปนี้ราว 2.5 พันลานบาท ทั้งปตั้งเปารายไดโต 25% พรอมลุยประมูลงานใหมอีก 5-6
พันลานบาท โบรกเคาะกําไรปนี้ มีสัญญาณทําสถิติใหม มองราคาพื้นฐาน 10.87 บาท
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DTAC

จับตา DTAC เซ็นสัญญาดีลคลื่นความถี่ 2.3 กิกะเฮิรตซ ภายใน Q2/2561 หวังลดความเสี่ยงการขาดแคลนคลื่น
ความถี่หลังสัมปทาน 2 คลื่นความถี่ที่ใกลหมดอายุและความชัดเจนของ กสทช. ยังคงไมแนนอนในการเปดประมูลรอบ
ใหม โบรกสองงบ Q1/2561 กําไรแกรง เปาพื้นฐาน 75 บาท

IVL

โบรกคาด IVL ไตรมาส 1/2561 กําไร 4,303 ลานบาท เพิ่มขึ้น 42% จากปกอน และแรงสงตอใหไตรมาส 2 รับ
อานิสงสกําลังผลิตใหมจากโรงงานเอทิลีนแครกเกอรในสหรัฐ แถมมารจิ้นหนุนจากปจจัยฤดูกาล โบรกเปดไฟเขียว
แนะนํา "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 70 บาท

SCB

SCB ครองแชมปกําไรสูงสุดไตรมาส 1/2561 ที่ 1.14 หมื่นลานบาท แมจะมีคาใชจายสูง แตยังมีรายไดที่ไมใช
ดอกเบี้ย-คาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น สวน BAY ตามมาเปนอันดับ 2 มีกําไรสุทธิ 6,215 ลานบาท พรอมจับตา KTBKBANK-KKP ประกาศงบวันนี้ (20 เม.ย.61) ไมนอยหนา

ABM

ABM แยมผลงานไตรมาส 2/2561 ไปไดสวย หลังออเดอรไหลเขาอื้อ คาดยอดขายไตรมาส 2 พุงขึ้น 30% แตะ 2.2
หมื่นตันตอเดือน จากไตรมาส 1/2561 ที่ 1.4-1.5 หมื่นตันตอเดือน ปกธงรายไดปนี้โต 15-20% ดานโบรกชี้ธุรกิจผาน
จุดต่ําสุดแลว มองผลงานป 2561 เติบโตสูง เคาะเปา 2.51 บาท

BIZ

ผูถือหุน BIZ โหวตมติไฟเขียวจายเงินปนผลงวดป 2560 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท กําหนดจายปนผลวันที่ 9 พ.ค.นี้
ดานผูบริหาร "สมพงษ ชื่นกิติญานนท" ตั้งเปารายไดโตตอเนื่อง เผยปจจุบันตุนงานในมือ 1.46 พันลานบาท จอรับรู
รายไดจนถึงป 2563 พรอมเรงเครื่องเดินหนาเขาประมูลงานใหมทั้ง รพ.ภาครัฐ และรพ.เอกชนอื้อ

TVD

"ทีวี ไดเร็ค" โหมแคมเปญใหญในรอบป 'TVD 19 ป แจก 19 สัปดาห' ฉลองครบรอบปที่ 19 ใหสิทธิ์ลูกคาที่ช็อปปง
สินคาของทีวี ไดเร็ค จากทุกชองทางการจําหนาย ทุกๆ 1,000 บาทจะไดรับ 1 สิทธิ์ในการลุนของรางวัลรวมมูลคากวา
3 ลานบาท หวังกระตุนกําลังซื้อและผลักดันเปาหมายยอดขายในปนี้ 3.99 พันลานบาท เติบโต 17%

SPALI

SPALI โชวยอดขาย 8,837 ลานบาท เติบโตถึง 17% จากปกอน ตอกย้ําแผนธุรกิจสู SUSTAINABLE GROWTH
2018 พรอมลุยเปดตัวโครงการใหมไตรมาส 2 อยางตอเนื่อง พรอมเชื่อมั่นวาจะสามารถทํายอดขาย และเปาหมาย
รายได เปนไปตามแผนงานที่ตั้งไว

TK

TK เนื้อหอม! กองทุนในประเทศสนลงทุน ระบะพื้นฐานแกรง-งบดีตอเนื่อง คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ดานบิ๊ก "ประพล พร
ประภา" เดินหนาขยายฐานตางแดนเต็มสูบลุนไดไลเซนสไมโครไฟแนนซเมียนมาไมเกิน Q4/2561 พรอมย้ําเปาปนี้
พอรตสินเชื่อทะยาน 10% จากปกอน รับฐานลูกคาโตตอเนื่อง ดานโบรกเกอร แนะ "ซื้อ" เปาหมาย 18.00 บาท

TRUBB

TRUBB ลั่นป 2561 ยอดขายเติบโต 10% จากปกอนที่ 1.3 แสนตัน รับดีมานดทะลักเพียบ แถมเดินหนาขยายกําลัง
ผลิตน้ํายางขนเพิ่มอีก 1-2 หมื่นตัน ปูทางโกยเงินระยะยาว คาดเปดผลิตไดชวงกลางปนี้ พรอมเดินหนาเข็นบริษัทลูก
LS เขาตลาดเอ็มเอไอ เสริมแกรงระยะยาวเชื่อชัดเจนไมเกิน Q4/2561

เศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชยจีน ประกาศในวันนี้วา รัฐบาลจะใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดตอผลิตภัณฑยางคลอโรบิวทิลที่
นําเขาจากสหรัฐ สหภาพยุโรป (อียู) และสิงคโปร โดยยางคลอโรบิวทิลเปนยางสังเคราะหที่ใชในแวดวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชยจีน ระบุวา บริษัทในประเทศเหลานี้มีพฤติกรรมทุมตลาดยางคลอโรบิวทิล ซึ่งสงผลกระทบตอตลาด
จีนและสรางความเสียหายตออุตสาหกรรมของจีนเชนกัน
ทั้งนี้ นับตั้งแตวันศุกรนี้เปนตนไป ผูที่นําเขายางคลอโรบิวทิลจะตองชําระเงินประกันไวกับศุลกากรของจีนในอัตรา
26% - 66.5%
สํานักขาวซินหัว รายงานวา กระทรวงพาณิชยจีนไดเริ่มดําเนินการตรวจสอบการทุมตลาดยางคลอโรบิวทิลที่นําเขา
ตั้งแตวันที่ 30 ส.ค. 2560
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เศรษฐกิจ

สํานักงานสถิติแหงชาติของอังกฤษ (ONS) เปดเผยวา ยอดคาปลีกของสหราชอาณาจักรปรับตัวลดลง 1.2% เมื่อเดือน
มี.ค. ที่ผานมา ซึ่งลดลงมากกวาการคาดการณของนักวิเคราะห
รายงานระบุวา ยอดคาปลีกของสหราชอาณาจักรไดปรับตัวลดลง เนื่องจากขณะนั้นเกิดภัยหิมะตกและอุณหภูมิลดลง
ต่ํา สงผลใหผูบริโภคไมออกจากบาน

เศรษฐกิจ

ธนาคารกลางฮองกงเปดเผยวา ทางธนาคารไดเขาแทรกแซงตลาด โดยทุมเงิน 5.1 หมื่นลานดอลลารฮองกง (6.5
พันลานดอลลารสหรัฐ) เพื่อพยุงคาเงินดอลลารฮองกงนับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่แลว ซึ่งเปนการแทรกแซงตลาดเปนครั้ง
แรกนับตั้งแตป 2548
ธนาคารกลางระบุวา ปฏิบัติการดังกลาวเปนไปอยางราบรื่น ขณะที่ตลาดยังคงมีความเชื่อมั่นตอการที่ทางธนาคารเขา
รักษาเสถียรภาพของคาเงิน
ทั้งนี้ ฮองกงผูกติดคาเงินดอลลารฮองกงที่ระดับ 7.85 เทียบดอลลารสหรัฐ สงผลใหธนาคารกลางฮองกงจะเขาซื้อ
ดอลลารฮองกง และขายดอลลารสหรัฐที่ระดับ 7.85 เพื่อพยุงคาเงินดอลลารฮองกงไมใหออนคากวาระดับดังกลาว โดย
ทางธนาคารไดดําเนินการแทรกแซงตลาด 13 ครั้งนับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่แลว
อยางไรก็ดี ธนาคารกลางยืนยันวาไมมีคําสั่งเทขายล็อตใหญตอดอลลารฮองกง แมคาเงินไดรวงแตะระดับต่ําสุดใน
กรอบซื้อขายประจําวันเพื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ กระแสเงินทุนไหลออกก็คอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับ
ในชวงหลายปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ 1 ลานลานดอลลารฮองกง

เศรษฐกิจ

กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปดเผยวา จํานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการวางงานครั้งแรกลดลง 1,000 ราย สูระดับ
232,000 ราย ในสัปดาหที่แลว แตยังสูงกวาที่นักวิเคราะหคาดการณวาจะลดลงสูระดับ 230,000 ราย
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 เพิ่มขึ้น 1,250 ราย สูระดับ 231,250 ราย ในสัปดาหที่
แลว สําหรับจํานวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการวางงานตอเนื่องในรอบสัปดาหที่สิ้นสุดวันที่ 7 เม.ย. มีจํานวน
ลดลง 15,000 ราย อยูที่ระดับ 1.86 ลานราย สวนตัวเลขคาเฉลี่ย 4 สัปดาหของจํานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการ
วางงานอยางตอเนื่อง เพิ่มขึ้น 6,750 ราย สูระดับ 1.86 ลานราย

เศรษฐกิจ

ราคาหุนของบริษัทซัพพลายเออรสําหรับแอปเปลตางดิ่งลงในวันนี้ หลังจากที่บริษัทไตหวัน เซมิคอนดัคเตอร แมนู
แฟคเจอริง โค (TSMC) คาดการณอุปสงคที่ออนแอสําหรับตลาดสมารทโฟน
ทั้งนี้ ราคาหุนของบริษัทซัพพลายเออรสําหรับแอปเปล เชน สกายเวิรค โซลูชั่น, ควอลคอม, เซอรรัส ลอจิค, คอรโว,
บรอดคอม และอนาลอก ดีไวเซส ตางก็ทรุดตัวลงมากกวา 3% ในวันนี้ TSMC เปดเผยตัวเลขคาดการณรายไดในไตร
มาส 2 ต่ํากวาที่นักวิเคราะหระบุไว
ทั้งนี้ TSMC นับเปนบริษัทเซมิคอนดัคเตอรรายใหญที่สุดที่ผลิตชิพใหแกบริษัทในกลุมเทคโนโลยีชั้นนําของโลก เชน
แอปเปล TSMC เปดเผยวา ทางบริษัทคาดการณวา ตัวเลขรายไดในไตรมาส 2 จะอยูในชวง 7.8-7.9 พันลานดอลลาร
ต่ํากวาที่นักวิเคราะหคาดการณที่ระดับ 8.8 พันลานดอลลาร
TSMC ระบุวา การชะลอตัวของรายไดในไตรมาส 2 เกิดจากอุปสงคที่ออนแอจากธุรกิจโทรศัพทมือถือ ถึงแมวาความ
ตองการชิพจากการขุดเหมืองหาสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นก็ตาม มอรแกน สแตนลียระบุวา ยอดขาย iPhone ของ
แอปเปลเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลให TSMC ระบุตัวเลขคาดการณรายไดในไตรมาส 2 ที่ต่ํากวาคาด

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,
THAI
มีผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการใน BTC, NFC
เปนที่ปรึกษาทางการเงินใน ZMICO, M-CHAI, POMPUI, TTL, NMG, EA, PACE, JMART, JKN, KTB, BRR, AMANAH
เปนผูจัดการการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนใน DOD
www.facebook.com/ktzmico?fref=ts

www.ktzmico.com

5

