Theme to Play
s
High
Low
Closed
Chg.
%Chg.
Value (mn)
P/E(x)
P/BV(x)
Yield (%)
Market Cap (mn)

1,575.28
1,580.52
1,573.53
1,573.53
-3.47
-0.22
39,961.78
16.32
1.89
3.09
15,604.77

Gainers
Unchanged
Losers

469
442
619

SET 50-100 -MAI-Futures Index
chg.
Closed
SET 50

989.58
2,238.08
991.10
568.59

SET 100
S50_CON
MAI Index

Institution
Broker Port
Foreign
Customer

(Bt,m)

-3.57
-6.91
-1.30
-1.85

Trading Breakdown : Daily
Sell
Buy

(Bt,m)

5,241.32
4,255.76
10,707.27
19,757.43

5,893.33
4,147.52
10,903.57
19,017.36

Trading Breakdown : Month to Date
Buy
Sell

Institution
Broker Port
Foreign
Customer

Dow Jones
NASDAQ
FTSE100
Nikkei
Hang Seng

60,142.43
47,842.61
131,088.98
207,805.10

52,868.81
47,120.22
135,933.84
210,956.25

Oil:Brent
Oil:Dubai
Oil:Nymex
Gold
ZINC
BDIY Index

(%)
-0.36
-0.31
-0.13
-0.32

Net
-652.01
108.24
-196.30
740.07

Net
7,273.62
722.43
-4,844.87
-3,151.17

World Markets Index
Closed
chg.

(%)

21,359.90
6,165.50
7,419.36
19,914.50
25,565.34

-14.66
-29.39
-55.04
82.68
-310.56

-0.07
-0.47
-0.74
0.42
-1.20

chg.

(%)

0.19
-1.31
-0.27
-0.44
23.00
-5.00

0.41
-2.79
-0.60
-0.04
0.93
-0.57

Commodities
Closed
46.23
45.63
44.46
1,253.54
2,495.00
865.00
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 SET ปดวันที่ 15 มิ.ย. 60 ที่ระดับ 1,573.53 จุด ปด -3.47 จุด มูลคาการซื้อขาย 39,962 ลบ.
ตางชาติขาย 196 ลบ. สถาบันขาย 652 ลบ.พอรตโบรกซื้อ 108 ลบ.ยอด NVDR มียอดซื้อ
สุทธิอยูที่ 393 ลบ. โดยมียอดซื้อหุน MINT,BDMS,PTTEP,PTTGC,WORK และมียอดขายหุน
TASCO,CPF,CBG,PTT,TMB มูลคา Short Sales อยูที่ระดับ 590 ลบ.หุนที่มีมูลคา Short
สูงคือ KBANK,PTTEP,BANPU โดยนักลงทุนตางประเทศมีสถานะ Short ใน Index Futures
จํา นวน 3,564 สั ญ ญาและมี ยอด Short สะสมตั้ ง แต ต น ป อยู ที่ 33,158 สั ญ ญา นั ก ลงทุ น
ตางชาติซื้อพันธบัตรจํานวน 2,888 ลบ.
 ดัชนี Dow Jones วานนี้ปด -14.66 จุด นักลงทุนกังวลตอภาวะเศรษฐกิจสหรัฐจะแข็งแกรง
เพียงพอรับการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25 % อยูที่ระดับ 1.00 – 1.25 % และการปรับลดขนาดงบ
ดุลของเฟดภายในปนี้ หรือไม
ทิศทางตลาดวันนี้

สรุปภาวะตลาดเมื่อวาน

Set Index Data
Open
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 คาเงินบาทเชานีท้ รงตัวอยูที่ 33.94 บาท/ดอลลารสหรัฐ
 สัญญาน้ํามัน WTI ก.ค.ปด -0.27 ดอลลลาร อยูที่ 44.46 ดอลลาร/บารเรล, สัญญาทองคํา
Comex ส.ค. ปด -21.3 ดอลลาร อยูที่ 1,254.60 ดอลลาร/ออนซ , ดัชนี BDI ปด -10 จุด อยูที่
ระดับ 855 จุด
 Fitch Rating คงอันดับเครดิตสกุลเงินต างประเทศ/ในประเทศระยะยาวของไทยไวที่ระดั บ
BBB+ และแนวโนมเสถียรภาพ
 นายก ฯ ประกาศใช ม.44 เรงโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – นครราชสีมา
 สัป ดาห หน า คสช.พิ จารณาใช ม.44 แก เกณฑใช ที่ ส.ป.ก. เพื่ อประโยชน ด านพลัง งาน ,
ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณูปโภค
 TDRI คาดเศรษฐกิจไทยฟนตัวตอเนื่องในชวงครึ่งปหลัง จากการสงออกคาดขยายตัว 5 % ,
ภาคการทองเที่ยวและการลงทุนภาครัฐ จะชวยหนุน GDP ปนี้โตที่ระดับ 3.4 – 3.5 %
 กระทรวงดีอี เสนอบอรด EEC ตั้งไปรษณียไทยเปนโลจิสติกตฮับ
 ที่ประชุมบอรด NOK ยังไมไดขอสรุปแผนเพิ่มทุนและแผนฟนฟูกิจการ
กลยุทธการลงทุน
 ตลาดหุนยุโรปดัชนี Stoxx 600 ปด -0.4 % ปดต่ําสุดในรอบ 2 เดือน จากความกังวลตอการปรับขึ้น
ดอกเบี้ ยสหรัฐ และแผนการลดขนาดงบดุ ลสหรัฐ จะสง ผลตอ การฟน ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและ
อาจจะกระทบตอ ยุโรปด วย สวนการประชุม BOE วานนี้ มีมติ 5 – 3 คงอัตราดอกเบี้ยไวที่ระดั บ
0.25 % ซึ่งเริ่ม มีสัญญาณเสียงแตก เนื่องจากคณะกรรมการ 3 ทานตองการใหปรับขึ้นดอกเบี้ ย
0.25 % เพื่อควบคุมเงินเฟอระยะสั้นที่ปรับเพิ่มขึ้น แตอีก 5 ทานยังตองคงดอกเบี้ยระดับต่ําและไม
ตองการเพิ่มความเสี่ยงใหกับตลาดเงินตลาดทุนในชวงระยะเจรจาออกจากสหภาพยุโรป
 ตลาดหุนสหรั
 นสหรัฐดัชนี DJIA ปด -0.07 % , Nasdaq ปด -0.47 % โดยหุนกลุมเทคโนโลยียังปรับฐาน
ลง หลังจากโกลดแมน แซคสไดใหความเห็นเชิงลบตอหุนกลุมเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนยังกังวลตอ
แผนการปรับลดงบดุลเฟดจํานวน 4.5 ล.ล. ดอลลารในชวงปลายปนี้ ขณะที่ตัวเลขสหรัฐวานนี้ มี
ทิศทางชะลอตั
ศทางชะลอตัวลง โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรม พ.
พ.ค. -0.4 % และดัชนีความเชื่อมั่นผูสรางบาน
มิ.ย. ลดลง -2 จุด อยูที่ระดับ 67 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและราคาวัสดุที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
 สัญญาน้ํามัน WTI ก.ค. ปด -0.6 % อยูที่ระดับ 44.
44.46 ดอลลาร/บารเรล หลังจาก IEA คาดอุปทาน
น้ํามันกลุมโอเปกและนอกโอเปกยังมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้น
 ตลาดหุนไทยวานนี้ปด -0.22 % ปริมาณการซื้อขาย 3.9 หมื่น ลบ.
ลบ. สถาบันขาย 652 ลบ.
ลบ. ตางชาติ
ขาย 196 ลบ.
ลบ. และกลับมีสถานะ Short ใน Index Futures จํานวน 3.5 พันสัญญา ภาวะการซื้อขาย
วานนี้แรงขายหลักอยูในกลุมพลั
 มพลังงานและธนาคารพาณิชย หลังจากตลาดรอประเมินผลกระทบจาก
การปรับลดขนาดงบดุลของเฟดในชวงปลายปนี้ ขณะที่วานนี้การประชุมนโยบายการเงินอังกฤษมี
สัญญาณเสียงแตกของคณะกรรมการ ซึ่งอาจเปนจุดเปลี่ยนนโยบายผอนคลายการเงินในอนาคต
เชานี้ติดตามการประชุม BOJ คาดยังคงดอกเบี้ยไว
ยไวที่ -0.1 % และรักษาระดับดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ
10 ปที่ระดับ 0 % กลยุทธการลงทุน ยังวาง Filter แนวรับที่ 1,565 จุด กรณียืนได แนะนําเก็งกําไร
ตามโมเมนตัมของตลาด แนะนําซื้อเก็งกําไรหุน Domestic Play เชน BJC , BEAUTY , ERW ,
MINT , INTUCH และกลุมรับเหมากอสราง เชน CK , STEC , UNIQ , TRC ( + งานประมูลภาครัฐ
ในชวงครึ่งปหลัง )
ประเด็นที่ตองติดตาม
 16 มิ.ย. สหรัฐ ยอดสรางบานใหม พ.
พ.ค. คาดที่ 4.1 % & เม.
เม.ย. ที่ -2.6 % , ม.มิชิแกน รายงานดัชนี
ความเชื่อมั่น เบื้องตน มิ.ย. คาดที่ระดับ 97.
97.0 & พ.ค. ที่ 97.
97.1 / ยูโรโซน ดัชนี CPI พ.ค. คาด -0.1 %
(MoM)

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด(มหาชน) ไมสามารถทีจ่ ะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้
จัดทําขึ้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้
หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด (มหาชน) ไมวากรณีใด
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"คสช."ใชม.44แน!

ปลดล็อกที่ดินส.ป.ก. เล็งผอนเกณฑเปดทางใช
ประโยชน 3 ดาน จับตาสัปดาหหนา "คสช." ใชคําสั่งตามม.44 แกปญหา
พื้นที่ ส.ป.ก. "วิษณุ" เผยเล็งพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑเพื่อใชประโยชน 3
ดาน "พลังงาน-ทรัพยากรธรรมชาติ-สาธารณูปโภค" ฟาก PTTEP ลุนรับขาวดี
ปลดล็อกโครงการเอส 1(ขาวหุน)

UNIQ งานใหมตอคิวรอ Backlog ทะลัก 3 หมื่นล.
UNIQ ลุนควา
งานใหญครึ่งปหลัง จากการประมูลงานทั้งรถไฟฟา รถไฟรางคู สนามบิน
สุวรรณภูมิ มอเตอรเวย หวังเติม Backlog จากเดิมมีอยู 3 หมื่นลานบาท คาด
รับรูรายไดยาวอีก 2 ปขางหนา ครอง Top 4 ผูรับเหมารายใหญ ลั่นรายไดปนี้
โต 10% ไมต่ํากวา 1.4 หมื่นลานบาท(ทันหุน)

NOK ยังไรขอสรุปเพิ่มทุน การบินไทยยันไมทอดทิ้ง
"การบินไทย"
กลับลํา ยันไมทอดทิ้ง NOK มั่นใจแมสัดสวนถือหุนลด ไมกระทบอํานาจ
บริหาร พรอมพิจารณาหากขอเสนอเพิ่มทุนรอบสองถูกใจ พรอมชงบอรดครั้ง
ถัดไปอนุมัติแผนจัดหาเครื่องบิน 28 ลําในชวง 5 ป ฟาก NOK วานนี้ประชุม
บอรดไรขอสรุปแผนฟนฟูกิจการ-เพิ่มทุน(ขาวหุน)

THAI ย้ําผลงานติดลมบน หนุนไทยสมายลพลิกบวก
THAI แยม
ผลงาน Q2/2560 สดใส แมเปนชวงนอกฤดูทองเที่ยว "อุษณีย แสงสิงแกว"
เผยอัตราบรรทุกผูโดยสารขยับสูงกวา 80% ย้ําแผนเชื่อมเสนทางการบินกับ
สายการบินไทยสมายลแลวเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ เชื่อชวยหนุนไทยสมา
ยลกลับมามีกําไรไดในปนี้ สวนการเพิ่มทุน NOK ยังรอบอรดเสนอแผนฟนฟู
(ทันหุน)

'กลต.'ยังดันทุรัง รีดตลท.8พันลบ. ตั้งกองทุนCMDF
ก.ล.ต. แจง
การจัดตั้งกองทุน CMDF เปนผลหารือของทุกฝายที่เกี่ยวของ และอยูระหวาง
รับฟงความคิดเห็นจนถึง 21 มิ.ย.นี้ สวนเงินจากตลาดหลักทรัพยฯ ที่ดึงมา
เบื้องตน 8 พันลานบาท ย้ําหารือกับทุกฝายแลว(ขาวหุน)
EARTH แจงเหตุเบี้ยวหนี้ แบงกงดใชเงิน-ล็อกบัญชี
EARTH แจ
งก.ล.ต. โดนแบงกเจาหนี้ระงับใชวงเงิน-ล็อกบัญชีทั้งหมด สงผลขาดสภาพ
คลองหนัก จนผิดนัดชําระหนี้ตั๋วบี/อี ฟากตลท.สั่งแขวน SP จนกวาจะชี้แจง
ผิดนัดชําระหนี้กระทบการดําเนินธุรกิจหรือไม ดานบลจ.วรรณ จอเชิญ
ผูบริหาร EARTH เขาพบเพื่อชี้แจงขอมูล(ขาวหุน)
CHO เซ็นแลวงานอีทิกเก็ต เริ่มทยอยบุครายไดปหนา "CHO" ฉลุย!
จรดปากกาเซ็นรับงานอีทิกเก็ต 1,665 ลานบาท คาดทยอยรับรูรายไดป 2561
หลังติดตั้งครบ 2,600 คัน เฉลีย่ 27.75 ลานบาทตอเดือน พรอมเขายื่นซอง
จัดซื้อรถเมล NGV 489 คัน หากไมใชราคากลาง "เบสทริน"(ขาวหุน)
BBL ปลอยกู'สิทธิชัย' 2.2 พันล.ซื้อหุน MILL ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ปลอยกู 2.2 พันลาน ให "สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล" รับซื้อหุนบริษัท มิลลคอน
สตีล ไมเกิน 1.2 พันลานหุน หรือไมเกิน 29.99% ราคา 1.80 บาท สูงกวา
ตลาด (ขาวหุน)
สแกนอินเตอร'บุกอินโดปลายปนี้ รวมมือญี่ปุนลุยธุรกิจขายถังเก็บ
กาซธรรมชาติ เจรจาซื้อสถานีบริการกาซ เพิ่ม 7 แหงปนี้
"สแกน อินเตอร" จับมือพันธมิตรญี่ปุน รุกธุรกิจขายถังเก็บกาซ
ธรรมชาติเอ็นจีวีในอินโดนีเซียปลายปนี้ ชี้เปนธุรกิจมารจินสูง มั่นใจผล
ประกอบการไตรมาส 2 โตโดดเดน จากความตองการใชแกสสูงขึ้น รายได
ประจํา หนุน ยันเปารายไดทั้งปโต 30-40% เผยอยูระหวางเจรจาซื้อสถานีกาซ
NGV อีก 7 แหง(กรุงเทพธุรกิจ)
เอแซ็ปพุง10%นิวไฮตั้งแตเขาตลาด หุนเอแซ็ปวิ่ง 10% แตะ 7 บาท
สูงสุดตั้งแตเขาตลาด ขณะที่บริษัทผุดโมเดลศูนยรวมบริการรถยนตในแบบ
คอมมูนิตี้ส มอลลหวังเพิ่มมูลคา(กรุงเทพธุรกิจ)
เครื่องรูดบัตรขัดของคืนเงินใน1วัน บัญชีกลางตั้งเปาติด "อีดีซ"ี ให
หนวยงานขาราชการ 1.6 หมื่นเครื่อง ก.ย.นี้
สมาคมแบงก ประกาศ Industry SLA เรื่องการตรวจสอบรายการ
ชําระบัตรเดบิต และการคืนเงินแกผูถือบัตร ในกรณีที่ เครื่องรูดบัตรหรือระบบ
เครือขายของธนาคารขัดของ คืนเงินลูกคาภายใน 1 วัน เริ่มวันนี้ เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจใหผูใชบัตรเดบิต ในการชําระคาสินคาและบริการ (กรุงเทพธุรกิจ)

BEAUTY โฟกัสกลุมรีเทล เติมไซซมินิปูพรมเซเวน
BEAUTY รู
ทางตลาด เล็งปรับสินคาไซสมินิลงรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน 1,100 สาขา
ตอบโจทยกําลังซื้อกลุมลูกคารีเทล จากเดิมเนนไซซใหญจับกลุมนักทองเที่ยว
ปูทางอนาคตกระจายครบทุกสาขาทั่วไทย
แถมซุมศึกษาตลาดแดนมังกร
มั่นใจผลงานโคงหลังพีค อานิสงสไฮซีซันหนุน(ทันหุน)
PLE แบ็กล็อกดันรายไดโต ลุนซิวรถไฟทางคู 1 สัญญา PLE มองธุรกิจ
เขาสูชวงฟนตัว หลังเตรียมรับรูรายไดจาก Backlog ที่มีอยูที่ 1.3 หมื่นลาน
บาท เขามาในปนี้ ราว 7-8 พันลานบาท หนุนรายไดทั้งปนี้เติบโต 20% พรอม
ลุนสอยงานรถไฟทางคูอยางนอย 1 สัญญา จากที่ ร.ฟ.ท.เปดประมูลไปแลว
จํานวน 5 เสนทาง 13 สัญญา ดานโบรกเชียร "ซื้อ" PLE สองเปาราคา 1.30
บาท(ทันหุน)
เอเซียพลัสปนตําราสอนทายาทขาใหญ
เอเซีย พลัส คลอด
หลักสูตรสอนทายาทลูกคาลงทุน เปาหมายขยายฐานคนรุนใหม เสี่ยปองขา
ใหญถอดใจหุนไทยเลนยาก
นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส (ASP) เปดเผยวา บริษัทไดเปดตัว Future
Generation Wealth Program เปนหลักสูตรอบรมเรื่องการลงทุนทายาทของ
นักลงทุกที่ เปนลูกคาเอเซีย พลัส ถือเปนกลยุทธสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน
ใหลูกคาผานทายาท ซึง่ นอกจากจะขยายฐานลูกคา โดยสรางนักลงทุนรุนใหม
ที่มีศักยภาพแลว ยังรองรับตลาดทุนที่กําลังพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมี
เปาหมายเพิ่มสัดสวนนักลงทุนรุนใหมใหมากขึ้น เนื่องจากตลอด 40 ปที่ผาน
มา ลูกคาสวนใหญจะอายุระหวาง 51-60 ป ซึ่งเปนกลุมที่มั่งคั่งอยูในเกณฑที่
ดีถึงดีมาก(โพสตทูเดย)
JSP ขายหุนกูถึง 20 มิ.ย.นี้เครดิตลิสซิ่ง
JSP ขายหุนกู 1,200
ลาน เปดจองถึงวันที่ 20 มิ.ย. ทริสเครดิต 2 หุนกูบริษัทลีสซิ่งระดับ A
นายสิทธิพร รัตนาภรณ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอรตี้ หรือ JSP เปดเผยวา บริษัทไดยื่นแบบแสดง
รายการขอมูล (ไฟลิ่ง) ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุนกูในวงเงิน ไมเกิน 1,200 ลาน
บาท เสนอขายผูลงทุนสถาบันและหรือผูลงทุนรายใหญ เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่
ผานมา และจะเปดจองซื้อวันที่ 15-16 และ 19-20 มิ.ย. 2560 โดยมีบริษัท
หลักทรัพย (บล.) เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย เออีซี และบริษัทหลักทรัพย ยู
โอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) เปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู (โพสตทูเดย)

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด(มหาชน) ไมสามารถทีจ่ ะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะห
ในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นาํ หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวา จะเกิดจากการ
อานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด
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