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Trading Breakdown: Month to Date
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Dow Jones
NASDAQ
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Hang Seng
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Yen
Euro

Oil: Brent
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Gold
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ตลาดหุน้ สหรัฐฯ ปิ ดลบ ดัชนี Nasdaq ร่วงลงกว่า 1% จากบริษัทไมครอน เทคโนโลยี
ปรับลดคาดการณ์ผ ลประกอบการ ส่งผลให้บริษัทชิปรายอื่น ๆ ปรับตัวลงไปด้วย คืนนี ้
ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทําให้ DOW JONES, NASDAQ, S&P500 ปิ ด -0.18%, -1.19,
-0.42%
ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดลบ นักลงทุนชะลอการเข้าซือ้ หุน้ เพื่อรอการเปิ ดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของ
สหรัฐฯ ในวันนี ้ ทําให้ DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปิ ด -1.12%, 0.08%, -0.53%,
-1.05%
สัญ ญานํา้ มันดิบ WTI ส่ง มอบเดือ นก.ย. ลดลง 0.26 ดอลลาร์ปิดที่ 90.50 ดอลลาร์/
บาร์เรล ส่วนสัญญานํา้ มันดิบ Brent ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 0.34 ดอลลาร์ ปิ ดที่ 96.31
ดอลลาร์/บาร์เรล จากข่าวอิหร่านและชาติมหาอํานาจใกล้บรรลุขอ้ ตกลงนิวเคลียร์รอบใหม่
ตลาดหุน้ ไทยวานนีป้ รับขึน้ ในทิศทางดียวกับตลาดหุน้ ในภูมิภาค มีแรงซือ้ กลุ่มพลังงาน
และโรงกลั่น และหุน้ DELTA เข้ามาหนุนดัชนี ให้ปรับขึน้ รวมทัง้ หุน้ ที่ได้ประโยชน์จาก
ภาครัฐปรับขึน้ ค่าแรงขั้นตํ่า JMART, SINGER เบือ้ งต้นกําหนดปรับขึน้ ราว 5-8% ตาม
โครงสร้าง GDP (รายได้) ของแต่ละจังหวัด เช่น กทม. ภูเก็ต และจังหวัดใน EEC มีค่าแรง
สูงที่สุดตามค่าครองชีพ คาดว่าน่าจะเสนอให้ครม. พิจารณาได้ในช่วงเดือนก.ย. นี ้ และมี
ผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนต.ค. 65 เร็วกว่าแผนเดิมของรัฐบาลที่คาดว่าจะบังคับใช้ในช่วง
ต้นปี 2566 เรามองกลุ่มค้าปลีกที่ใช้แรงงานสูง CPALL, MAKRO, BJC, CRC คาดว่าจะ
กระทบไม่มาก เช่น ถ้าค่าแรงขัน้ ตํ่าปรับขึน้ 5-8% จะกระทบต่อกําไรสุทธิราว 1-2% กลุ่ม
บริ ก ารร้า นอาหาร โรงแรม CENTEL จะได้ร ับ ผลกระทบราว 2% มากกว่ า MINT ที่ มี
ร้านอาหารทัง้ แฟรนชายส์และของ MINT ในสัดส่วน 50:50 MINT มีธุรกิจโรงแรมในไทยไม่
เกิน 10% คาดว่าผลกระทบไม่เกิน 1% CENTEL มีโรมแรมส่วนใหญ่อยู่ในไทย ส่วนกลุ่ม
รับเหมาน่าจะมีผลกระทบจากการปรับขึน้ ค่าแรงมากที่สดุ
ราคานํา้ มันดิบมีแนวโน้มผันผวนในขาลง กดดันจากความต้องการใช้นา้ํ มันสําเร็จรู ป
ลดลง (นํา้ มันเบนซิน) หลังผ่านช่วงฤดูการขับขี่ในสหรัฐฯ ไปแล้ว ในขณะที่มีแรงกดดัน
เพิ่มเติมจากกรณีอิหร่านอาจกลับมาส่งออกนํา้ มันในตลาดโลก มีรายงานข่าวจากสื่อว่า
การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและชาติมหาอํานาจใกล้ท่ีจะได้ขอ้ ตกลงแล้ว
เจ้า หน้า ที่ จ ากอี ยูไ ด้เ สร็จ สิ น้ การจัด ทํา ร่า งข้อ เสนอฉบับ สุด ท้า ยในการรื อ้ ฟื ้ น ข้อ ตกลง
นิวเคลียร์ปี 2558 ระหว่างอิหร่านและชาติมหาอํานาจ และได้ส่งร่างดังกล่าวให้สหรัฐฯ
และอิหร่านเพื่อพิจารณาและตัดสินใจในขัน้ สุดท้ายในอีกไม่ก่ีสปั ดาห์ขา้ งหน้า มีรายงาน
จากสํานักข่าวของอิหร่านว่า อิหร่านและชาติมหาอํานาจสามารถบรรลุขอ้ ตกลงบางส่วน
หากได้ขอ้ ตกลงตลาดคาดว่าอิหร่านจะสามารถกลับมาส่งออกนํา้ มันดิบในตลาดโลกได้ราว
1-1.5 ล้านบาร์เรล/วันภายใน 3-6 เดือน เรามองแนวโน้มราคานํา้ มันดิบ Brent ปัจจุบนั อยู่
ในภาวะขาลง ถ้าอิหร่านสามารถบรรลุขอ้ ตกลงกับสหรัฐฯ และชาติตะวันตกได้ เชื่อว่า
ราคานํา้ มันดิบจะปรับตัวลงมาที่ระดับ 67 ดอลลาร์/บาร์เรล
แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยวันนีค้ าดว่า แกว่ง การประชุมกนง. วันนีจ้ ะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
0.25% หนุนให้มีแรงซือ้ ในกลุ่มธนาคาร และหนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามาที่ระดับ 35.30
บาท/ดอลลาร์ มีแนวโน้มที่ flow จากต่างชาติจะไหลเข้ามาต่อเนื่อง แนะนําเก็งกําไรกลุ่ม
ท่องเที่ยว และกลุ่มค้าปลีกที่จะได้ประโยชน์จากการฟื ้ นตัวในช่วงครึง่ ปี หลัง

กลยุทธ์การลงทุน
Trading: ปิ ดเหนือระดับ 1,580 จุด แนะนํา “เก็งกําไรได้”

10 August 2022

Technical Analyzer
goa5799dkiz
Saravut Tachochavalit, Analyst
TEL
:
EMAIL :

+66 (2) 088 9999 Ext. 9754
Saravut.ta@rhbgroup.com

SET Index

ลุ้นทีละด่าน
Figure 1 : SET Index daily chart

1687

1487

Source: RHB, Aspen

SET Index ปิ ดที่ 1,618.80 จุด 9.93 จุด มูลค่าการซือ้ ขาย 57,671 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณการซือ้ ขายวันก่อนหน้า
ต่างประเทศซือ้ สุทธิ 3,187 ล้านบาท และซือ้ สุทธิ 129,150 ล้านบาท YTD

โดยนักลงทุน

ระยะกลาง : SET Index อยู่ในช่วงปรับฐาน เดือนนี้ไม่ปิดตํ่ากว่าระดับ 1,487 จุด ยังคงแนวโน้มฟื้ นตัวต่อไป สําหรับทิศทางในไตรมาส 4/2565 คาด
ว่ากรอบของ SET จะอยู่ระหว่าง 1,520-1,687 จุด แนะนํา ซือ้ เมื่ออ่อนตัว เพื่อหวังผลขายทํากําไรเมื่อดัชนีฟ้ื นตัว สัปดาห์น้คี าดว่าจะแกว่งในกรอบ
ระหว่าง 1,580-1,627 จุด แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขาย
ระยะสัน้ : SET Index ปิ ดบวกและปิ ดเหนือระดับ 1,612 จุดได้อกี ด่าน ทําให้มแี รงส่ง momentum เพิม่ ขึน้ เรามองมีลนุ้ ที่ SET จะปรับตัวขึน้ ต่อแถว ๆ
1,627-1,635 จุดในลําดับต่อไป สัน้ ๆ ไม่ต่ าํ กว่าแนวรับแถว ๆ 1,609 จุด แนะนํ า trading ต่อได้
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 33-36 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายในกรอบ
ดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 32.75 บาท
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Support : 41
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 41-44 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายในกรอบ
ดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 40.75 บาท
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 54.50-59 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายใน
กรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 54 บาท

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 17.20-18.70 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขาย
ในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 17.10 บาท
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 180-185 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายใน
กรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 179 บาท

See important disclosure notice at the end of report

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 20.10-21 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายใน
กรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 20 บาท
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Key Stock News (ทีม่ า: ข่าวหุ้น)
ยกคําร้องสีส้ม BTS BEM ชิงเหนือ ITD รฟม.อยู่ระหว่างพิจารณาซอง 1 คุณสมบัติ TU ปั กธงยอดขายปี นีโ้ ต 10-12% ดัน 'ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น' เข้าตลาดหุน้
TU อัพเป้ายอดขายปี นีโ้ ต 10-12% หลังกลุ่มอาหารแช่แข็งเทิรน์ อะราวด์ พร้อม
ศาลปกครองกลาง มีคาํ สั่งยกคําร้อง BTSC ที่ขอให้ระงับการคัดเลือกเอกชน
ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ รอบใหม่ เหตุการจัดทําประกาศเชิญชวนครัง้ นีเ้ ป็ นไป คาดผลงาน Red Lobster ครึง่ ปี หลังดีขนึ ้ เดินหน้าดัน ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น ผูผ้ ลิตอาหารสัตว์
ตามประกาศกรรมการ PPP และพ.ร.บ.ร่วมทุน ไม่มลี กั ษณะตัดสิทธิหรือกีดกัน BTSC ฟาก เลีย้ ง เข้าตลาดหุน้ ภายในปี นี ้
BEM ชิงเหนือ ITD ลอยลําประมูลต่อ ล่าสุดรฟม.อยูร่ ะหว่างพิจารณาซอง 1 คุณสมบัติ
กลยุทธ์การลงทุน
DCC ครึ่งปี กําไร 966 ลบ. จ่ายปั นผล 10 สตางค์ ขึน้ XD วันที่ 22 ส.ค.นี้
DCC่าไฟเขี
วจ่ายปันบผลระหวางกาล
XD วันทีา่ 22ซืส.ค.นี
'ชาติศริ 'ิ ประกาศหนุน แอดวานซ์ฯ ซือ้ JASIF
Trading: ไม่ปิดตํ
กว่ายแนวรั
แถวๆ 0.10 บาท
จุดขึน้ แนะนํ
อ้ เก็ง้ หลักํางครึไรง่ ปี
ชาติศิริ โสภณพนิช แบงก์กรุงเทพ (BBL) หนุนดีล ADVANC ซือ้ หุน้ JASIF ยํา้ แรกมีกาํ ไรสุทธิ 966.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.9% เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง พร้อม
เป็ นผลดีต่ออุตสาหกรรม พร้อมคงเป้าหมายสินเชื่อปี นีโ้ ต 4-6% ล่าสุด JASIF ประกาศจ่าย ลุยก่อสร้าง 5 สาขาใหม่ในประเทศ
ปั นผลงวดไตรมาส 2/65 อีก 0.23 บาท ขึน้ XD วันที่ 19 ส.ค.นี ้
ส่งออกเอเชียเสี่ยงสูงศก.คู่คา้ ชะลอ เงินเฟ้ อทีพ่ ุ่งสูง ส่งผลให้ต่างประเทศลดกําลังการ
ผลิต
SABUY กําไร Q2 โต 657% การันตีรายได้ปีนี้ 5 พันล้าน
บรรดาผูส้ ่งออกจากเอเชียกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครัง้ ใหม่ หลังเศรษฐกิจ
SABUY ฟอร์มสวย! ไตรมาส 2/65 เบ่งกําไรสุทธิ 356 ล้านบาท พุ่งกระฉูด
656.6% หนุนครึง่ ปี แรกฟั นกําไรสุทธิ 464 ล้านบาท โตสนั่น 473% พร้อมโกยรายได้ 1,491 ของตลาดคู่คา้ สําคัญอย่าง สหรัฐฯ ยุโรป และจีน เริม่ ส่งสัญญาณชะลอตัว
ล้านบาท ชูเกียรติ มั่นใจรายได้ปีนี ้ 5,000 ล้านบาท ปั กธงปี หน้ารายได้ยนื 20,000 ล้านบาท
ผู้บริโภคมองเงินเฟ้ อเริ่มแผ่ว หวังเฟดผ่อนนโยบายขึน้ ดอก
ฟากโบรกฯ เชียร์ "ซือ้ " ราคาเป้าหมาย 50 บาท หลังกําไรไตรมาส 2/65 ดีกว่าคาด
ผูบ้ ริโภคมองว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2565 จะลดลง
อย่างมาก สืบเนื่องจากราคาก๊าซที่รว่ งลงอย่างเห็นได้ชดั รวมถึงความเชื่อที่มองว่าการเร่งตัว
SCC ส่งซิก Q3 ฟื้ น ปั จจัยบวกเพียบ หนุนดีมานด์พุ่ง
SCC คาดไตรมาส 3/65 สดใส รับปั จจัยบวกหนุนเศรษฐกิจในประเทศฟื ้ น การ ของราคาอาหาร และที่อยูอ่ าศัยจะเบาลงในอนาคตด้วยเช่นกัน
ท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก พร้อมลุน้ จีนเปิ ดประเทศมากขึน้ กระตุน้ ดีมานด์เพิ่ม ขณะที่
งบรัฐปี 65 เบิกจ่ายไม่รื่น ใกล้ปิดหีบได้แค่ 60.7%/รสก. AOT ช้าสุด
โครงการปิ โตรเคมีคอมเพล็กซ์ (LSP) ที่เวียดนาม จ่อเดินเครือ่ งในช่วงครึง่ แรกปี 66
ผลเบิกจ่ายงบประจําปี งบประมาณ 2565 ถึงวันที่ 18 พ.ค. ยังห่างเป้า ทําได้แค่
2,464,723 ล้านบาท จากแผน 4,060,682 ล้านบาท คิดเป็ น 60.70% หลังพบอุปสรรคด้านการ
หุน้ ชุดใหญ่รับฟั นด์โฟลว์ แบงก์-ค้าปลีก-นํา้ ม้น-ไฟฟ้ า
ฟั นด์โฟลว์จอ่ ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทย รับกนง.ขึน้ ดอก 0.25% วันนี ้ ด้านโบรกฯ จัด ประมูลโครงการ ด้านรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า นําโดย AOT และองค์การเภสัชกรรม
หุน้ ชุดใหญ่ รอรับเงินนอกไหลเข้าลงทุน แบ่งเป็ นกลุ่มธนาคาร นําโดย BBL, KBANK, SCB,
TTB กลุ่มค้าปลีก BJC, CRC, CPALL สื่อสาร ADVANC, INTUCH กลุ่มนํา้ มัน PTTEP เด่น SCBAM ชวนลุยหุน้ ญี่ปุ่น มีโอกาสยกซดกําไร ผ่านกอง SCBRMJAPAN
บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) มองตลาดญี่ปนุ่ ยัง Laggard มีโอกาสฟื ้ นตัวอีกมาก
และ โรงไฟฟ้า BGRIM และ GULF มองดัชนีฟื้นตัวมีโอกาสทดสอบ 1,630-1,640 จุด
ล่าสุด ส่งกองทุน RMF ใหม่ กองทุน SCBRMJAPAN เพื่อโอกาสสร้างความมั่งคั่งวัยเกษี ยณ
เสนอขายครัง้ แรก (IPO) ระหว่างวันที่ 916 ส.ค. 65
TOP กําไรกระฉูด 1,092% ไออาร์พซี วี ูบขาดทุนสต๊อก
ไทยออยล์ มาตามนัด! งบไตรมาส 2/65 โดดเด่นฟั นกําไรสุทธิ 25,327 ล้านบาท
โตกระฉูด 1,092% อานิสงส์แรงค่าการกลั่นพุง่ กว่า 20 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล บวกบุ๊กกําไร กนง.เคาะขึน้ ดบ. แนะสะสมแบงก์ BBL-KTB-SCB
บล.โกลเบล็ก มองหุน้ ไทยแกว่งไซด์เวย์ จับตาประชุม กนง. ขึน้ ดอกเบีย้ 0.25%
ขายหุน้ GPSC กว่า 1.3 หมืน่ ล้านบาท โบรกฯ ชูเป็ น ท็อปพิก อัพเป้าราคาเป็ น 85 บาท ด้าน
IRPC แจ้งไตรมาส 2/65 มีกาํ ไร 3,833 ล้านบาท ลด 16% หลังเจอพิษขาดทุนสต๊อกกว่า 1 กรอบดัชนี 1,570-1,620 จุด แนะลงทุนหุน้ แบงก์ใหญ่ KBANK-BBLKTB-SCB-TISCO
พันล้านบาท
BTSGIF ลั่น! จ่อกลับมาปั นผล ได้ทกุ ไตรมาสอัตราเพิม่ ขึน้
บลจ.บัวหลวง (BBLAM) มั่นใจ กองทุน BTSGIF ฟื ้ นตามการกลับมาของ
AP โชว์ครึ่งแรกกําไร 3,303 ล. โต 31% ครึ่งหลังจ่อเปิ ด 40 โครงการ มูลค่า 5 หมื่น
ผูโ้ ดยสารบีทีเอสที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง จากมาตรการผ่อนคลายโควิด ส่งผลให้ BTSGIF จะจ่ายเงิน
ล้าน
เอพี อวดผลงานไตรมาส 2/65 กําไรสุทธิ 1,573.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41.2% ดัน ให้แก่ผถู้ ือหน่วยได้ทกุ ไตรมาสเช่นเดิม และอาจจะได้ในอัตราเพิ่มมากขึน้
ครึง่ ปี แรกเบ่งกําไรสุทธิ 3,303.84 ล้านบาท โต 31% มั่นใจยอดโอนปี นตี ้ ามนัด 47,000 ล้าน
บาท ตุนแบ็กล็อกแน่น 33,637 ล้านบาท จ่อโอน 2 คอนโดมิเนียมใหม่ในไตรมาส 3/65 AOT-MINT-CENTEL ขานรับ ขยายวีซ่า 45 วัน-ดึงจีนเทีย่ วไทย 4 ล้านคน
หุน้ กลุม่ ท่องเที่ยว-เปิ ดเมือง นําโดย AOT-MINT-CENTEL ขานรับขยายวีซา่
เดินหน้าเปิ ดใหม่ 40 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 50,870 ล้านบาทในช่วงครึง่ ปี หลัง
นักท่องเที่ยว เป็ น 45 วัน จากเดิม 30 วัน ขณะที่ ททท.เจรจาดึงนักท่องเที่ยวจีนปี นี ้ 4 ล้านคน
เข้าไทย ส่งผลบวก EKH, ERW, AU และ SPA
SFT ครึ่งแรกรายได้โต 4% กําไรหดเหลือ 39.86 ล้าน ครึ่งหลังฟื้ นออเดอร์พุ่ง
ชริง้ เฟล็กซ์ โชว์ผลงานครึง่ ปี แรกรายได้โต 4% แตะ 420 ล้านบาท ส่วนกําไรหด
39.2% เหลือ 39.86 ล้านบาท หลังเผชิญต้นทุนวัตถุดิบพุง่ พร้อมเดินหน้าครึง่ ปี หลังรับออ COTTO ส่งซิกครึ่งปี หลังเด้ง ดีมานด์กระเบือ้ งเซรามิกพุ่ง
เอสซีจี เซรามิกส์ ส่งสัญญาณผลประกอบการครึง่ ปี หลังเติบโต รับแรงหนุน
เดอร์พงุ่ มั่นใจทําผลงานโดดเด่น ขณะที่โรงงานแห่งที่ 2 เตรียมนําเครือ่ งจักรเข้ามาติดตัง้ ไตร
นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทย หนุนดีมานด์ซอื ้ กระเบือ้ งเซรามิกเพิ่มขึน้ พร้อมชู 6 กลยุทธ์หลัก
มาส 4 ปี นี ้
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
MAKRO ครึ่งปี กําไรพุ่ง 3.6 พันล้าน จ่ายปั นผลหุน้ ละ 18 สตางค์ ขึน้ XD 22 ส.ค.นี้
แม็คโคร โชว์ไตรมาส 2/65 ฟั นกําไร 1,573 ล้านบาท โต 22.2% มีรายได้ 1.18 SCM กําไรโต 92.8 ล้าน ปั นผลหุน้ ละ 15 สตางค์ มั่นใจรายได้ปีนีโ้ ต 20%
SCM แจ้งงบครึง่ ปี แรกมีกาํ ไร 92.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.5% ตามรายได้รวมที่
แสนล้านบาท พุง่ 115.6% หนุนครึง่ ปี แรกกําไร 3,623 ล้านบาท โต 19.9% และมีรายได้
กระฉูด 106.8% แตะ 2.29 แสนล้านบาท พร้อมปั นผลหุน้ ละ 0.18 บาท ขึน้ XD วันที่ 22 ส.ค. เติบโต พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.15 บาท ขึน้ XD วันที่ 22 ส.ค.นี ้ และจ่าย 5 ก.ย.
65 ยํา้ รายได้ปีนีโ้ ต 20%
และจ่ายวันที่ 6 ก.ย.นี ้

1,580

JTS ปิ ด Q2 กําไรลด 41.35% บุ๊กต้นทุนเหมืองบิตคอยน์
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูช่นั ปิ ดงบไตรมาส 2/65 มีกาํ ไร 34.81 ล้านบาท ลดลง
41.35% เหตุตน้ ทุนพุง่ 25.75% เพราะต้นทุนเหมืองขุดบิตคอยน์เพิ่มเข้ามา 64.06 ล้านบาท
ขณะที่มีรายได้รวม 536.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.72% พร้อมยอมรับปี นีภ้ าวะเงินเฟ้อแรงสุด
รอบ 40 ปี ดอกเบีย้ แพง และสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบราคาบิตคอยน์

ITEL ไตรมาส 2 กําไร 66 ล้านโต 41% ยํา้ เป้ าปี นีร้ ายได้ 3.2 พันล้าน ลุ้นเซ็นงาน 2
พันล้าน
อินเตอร์ลงิ ้ ค์ เทเลคอม แจ้งงบไตรมาส 2/65 ทํานิวไฮต่อเนื่อง เบ่งกําไรสุทธิ 66
ล้านบาท โต 41% โชว์รายได้รวมที่ 855 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 89% แย้มครึง่ ปี หลังวางเป้าเซ็นรับ
งานอีก 2,000 ล้านบาท ยํา้ เป้าปี นีร้ ายได้โต 30% แตะ 3,200 ล้านบาทแน่นอน!

SNC อัพเป้ ารายได้ปีนีโ้ ต 30% ลุยโรงไฟฟ้ าขยะทีย่ ะลา 500 ล้าน ยืน่ PPA เดือนนี้ PROUD ลั่นไตรมาส 3 พลิกกําไร การันตีผลงานปี นีเ้ ทิรน์ อะราวด์
พราว เรียล เอสเตท ตัง้ เป้าปี นเี ้ ทิรน์ อะราวด์ ส่งสัญญาณธุรกิจครึง่ ปี หลังดี ทยอย
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนีโ้ ต 30% หลังครึง่ ปี แรกโชว์รายได้พงุ่
54% แตะ 11,951 ล้านบาท ประเมินครึง่ ปี หลังรายได้ยงั เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะไตรมาส 4 โอนโครงการ อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน มูลค่า 3,810 ล้านบาท ดันรายได้โต
มั่นใจว่าจะดีกว่าปี กอ่ น พร้อมลุยลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ยะลา 500 ล้านบาท เตรียม หวังไตรมาส 3/65 พลิกมีกาํ ไร เล็งเปิ ด 2 โครงการใหม่ระดับลักชัวรี่
ยื่น PPA ในเดือนนี ้
See important disclosure notice at the end of report

ข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต (Short Sales)
Symbol
(9 Aug’22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PTTEP-R
PTT
SCC-R
AOT-R
BBL-R
KBANK
IVL-R
BBL
GULF-R
BDMS
PTTEP
DELTA-R
CPALL
PTT-R
AOT
SCB-R
INTUCH-R
KBANK-R
EA-R
GPSC-R
CPF
CBG-R
GULF
BANPU
GPSC
BDMS-R
PTTGC
CPALL-R
MINT-R
SAWAD-R
SCGP-R
SAWAD
MINT
JMT
PTTGC-R
BEM
BCH-R
ADVANC
TISCO
BGRIM
KTB
IRPC-R
COM7
OSP
CPN-R
SPRC

Volume
(Shares)

Value (Baht)

1,509,500
5,497,300
467,200
2,008,600
976,200
780,300
2,705,900
800,200
2,015,000
3,650,100
631,000
179,200
1,436,100
2,287,500
1,126,100
748,600
1,054,200
492,000
843,600
978,800
2,732,600
610,300
1,303,300
5,046,800
850,000
2,220,800
1,290,400
984,400
1,459,700
882,000
762,700
794,800
1,182,800
511,100
861,100
4,352,900
1,881,300
183,700
416,100
930,100
2,202,400
10,335,100
1,043,600
1,043,400
507,100
3,068,900

Source: SETSMART
See important disclosure notice at the end of report

233,761,100.00
199,802,250.00
172,058,800.00
145,406,425.00
132,773,500.00
116,396,750.00
115,600,675.00
108,574,900.00
99,959,375.00
98,118,200.00
97,480,550.00
94,171,200.00
87,072,700.00
83,017,775.00
81,404,775.00
79,495,450.00
77,631,475.00
73,429,950.00
71,172,275.00
69,420,450.00
69,167,950.00
68,658,750.00
64,673,100.00
64,428,890.00
60,341,375.00
59,967,175.00
59,823,350.00
59,557,250.00
49,848,500.00
46,893,325.00
42,505,050.00
42,234,350.00
40,398,175.00
40,228,275.00
40,000,550.00
38,723,645.00
38,210,760.00
37,373,100.00
37,273,800.00
36,485,850.00
35,565,150.00
35,257,238.00
34,424,225.00
33,357,175.00
33,335,350.00
33,162,580.00

% Short Sale Volume
Comparing with Main
Board
11.58
11.7
20.15
5.2
7.87
5.62
10.82
6.45
13.09
7.8
4.84
3.79
8.24
4.87
2.92
4.99
22.27
3.54
8.68
13.85
19.75
26.07
8.46
5.7
12.03
4.75
9.51
5.65
9.4
15.02
10.39
13.54
7.61
11.44
6.34
11.58
24.25
4.46
14.05
18.21
9.09
18.46
6.55
6.63
8.64
8.13

% Short Sale Value
Comparing with Main
Board
11.59
11.7
20.13
5.21
7.86
5.61
10.8
6.43
13.07
7.79
4.83
3.77
8.25
4.86
2.92
4.98
22.23
3.54
8.66
13.86
19.69
26.04
8.46
5.7
12.05
4.76
9.48
5.64
9.41
15.02
10.37
13.52
7.63
11.43
6.34
11.52
24.22
4.44
14.04
18.19
9.09
18.45
6.54
6.65
8.62
8.09

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อผู้บริหาร

ประเภทหลักทรัพย์

วันที่ได้มา/
จําหน่าย

จํานวน

ราคา

นาย ภวัต ศิรสิ รรพ์

หุน้ สามัญ

05/08/2565

350,000

2

ชื่อบริษัท
SQ

Source: www.sec.or.th
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วิธีการได้มา/
จําหน่าย
ซือ้

แบบรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
(Corporate Share Trade)
ชื่อผู้ได้มา/
จําหน่าย

หลักทรัพย์

MSC
MSC
WAVE

นางสาว ภรัณยา รุจน
พรพจี
บริษทั ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)
นาย ณัฐพล จุฬางกูร

% ก่อน
%
ได้มา/
ได้มา/
จําหน่าย จําหน่าย

หุน้

9.8611

9

0.8611

08/08/2565

9.8611

9

0.8611

ได้มา

หุน้

0

9

9

08/08/2565

0

9

9

จําหน่าย

หุน้

5.0109

0.6367

4.3741

08/08/2565

5.0109

0.6367

4.3741

ครัง้ ที่
2/2565

วันที่ 15-16 มีนาคม

3/2565

วันที่ 3-4 พฤษภาคม

4/2565

วันที่ 14-15 มิถน
ุ ายน

5/2565

วันที่ 26-27 กรกฎาคม

6/2565

วันที่ 20-21 กันยายน

7/2565

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน

8/2565

วันที่ 13-14 ธันวาคม

% หลัง
ได้มา/
จําหน่าย
(กลุ่ม)

จําหน่าย

กําหนดการประชุมของคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC)
ของธนาคารกลางสหร ัฐ (เฟด) ประจําปี 2565
วันที่ 25-26 มกราคม

%
ได้มา/
จําหน่าย
(กลุ่ม)

วิธีการ

Source: www.sec.or.th

1/2565

% ก่อน
% หลัง
วันทีไ่ ด้มา/ ได้มา/
ได้มา/
จําหน่าย จําหน่าย
จําหน่าย
(กลุ่ม)

ประเภท
หลักทรัพย์
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RHB Guide to Investment Ratings
Buy:
Share price may exceed 10% over the next 12 months
Trading Buy: Share price may exceed 15% over the next 3 months, however longer-term outlook remains uncertain
Neutral:
Share price may fall within the range of +/- 10% over the next 12 months
Take Profit: Target price has been attained. Look to accumulate at lower levels
Sell:
Share price may fall by more than 10% over the next 12 months
Not Rated: Stock is not within regular research coverage
Investment Research Disclaimers
RHB has issued this report for information purposes only. This report is intended for circulation amongst RHB and its affiliates’ clients generally or
such persons as may be deemed eligible by RHB to receive this report and does not have regard to the specific investment objectives, financial
situation and the particular needs of any specific person who may receive this report. This report is not intended, and should not under any
circumstances be construed as, an offer or a solicitation of an offer to buy or sell the securities referred to herein or any related financial instruments.
This report may further consist of, whether in whole or in part, summaries, research, compilations, extracts or analysis that has been prepared by
RHB’s strategic, joint venture and/or business partners. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness
of such information and accordingly investors should make their own informed decisions before relying on the same.
This report is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state,
country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to the applicable laws or regulations. By accepting
this report, the recipient hereof (i) represents and warrants that it is lawfully able to receive this document under the laws and regulations of the
jurisdiction in which it is located or other applicable laws and (ii) acknowledges and agrees to be bound by the limitations contained herein. Any failure
to comply with these limitations may constitute a violation of applicable laws.
All the information contained herein is based upon publicly available information and has been obtained from sources that RHB believes to be reliable
and correct at the time of issue of this report. However, such sources have not been independently verified by RHB and/or its affiliates and this report
does not purport to contain all information that a prospective investor may require. The opinions expressed herein are RHB’s present opinions only
and are subject to change without prior notice. RHB is not under any obligation to update or keep current the information and opinions expressed
herein or to provide the recipient with access to any additional information. Consequently, RHB does not guarantee, represent or warrant, expressly
or impliedly, as to the adequacy, accuracy, reliability, fairness or completeness of the information and opinion contained in this report. Neither RHB
(including its officers, directors, associates, connected parties, and/or employees) nor does any of its agents accept any liability for any direct, indirect
or consequential losses, loss of profits and/or damages that may arise from the use or reliance of this research report and/or further communications
given in relation to this report. Any such responsibility or liability is hereby expressly disclaimed.
Whilst every effort is made to ensure that statement of facts made in this report are accurate, all estimates, projections, forecasts, expressions of
opinion and other subjective judgments contained in this report are based on assumptions considered to be reasonable and must not be construed
as a representation that the matters referred to therein will occur. Different assumptions by RHB or any other source may yield substantially different
results and recommendations contained on one type of research product may differ from recommendations contained in other types of research. The
performance of currencies may affect the value of, or income from, the securities or any other financial instruments referenced in this report. Holders
of depositary receipts backed by the securities discussed in this report assume currency risk. Past performance is not a guide to future performance.
Income from investments may fluctuate. The price or value of the investments to which this report relates, either directly or indirectly, may fall or rise
against the interest of investors.
This report may contain comments, estimates, projections, forecasts and expressions of opinion relating to macroeconomic research published by
RHB economists of which should not be considered as investment ratings/advice and/or a recommendation by such economists on any securities
discussed in this report.
This report does not purport to be comprehensive or to contain all the information that a prospective investor may need in order to make an investment
decision. The recipient of this report is making its own independent assessment and decisions regarding any securities or financial instruments
referenced herein. Any investment discussed or recommended in this report may be unsuitable for an investor depending on the investor’s specific
investment objectives and financial position. The material in this report is general information intended for recipients who understand the risks of
investing in financial instruments. This report does not take into account whether an investment or course of action and any associated risks are
suitable for the recipient. Any recommendations contained in this report must therefore not be relied upon as investment advice based on the recipient's
personal circumstances. Investors should make their own independent evaluation of the information contained herein, consider their own investment
objective, financial situation and particular needs and seek their own financial, business, legal, tax and other advice regarding the appropriateness of
investing in any securities or the investment strategies discussed or recommended in this report.
This report may contain forward-looking statements which are often but not always identified by the use of words such as “believe”, “estimate”, “intend”
and “expect” and statements that an event or result “may”, “will” or “might” occur or be achieved and other similar expressions.
Such forward-looking statements are based on assumptions made and information currently available to RHB and are subject to known and unknown
risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievement to be materially different from any future results,
performance or achievement, expressed or implied by such forward-looking statements. Caution should be taken with respect to such statements and
recipients of this report should not place undue reliance on any such forward-looking statements. RHB expressly disclaims any obligation to update
or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or circumstances after the date of this publication or
to reflect the occurrence of unanticipated event
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The use of any website to access this report electronically is done at the recipient’s own risk, and it is the recipient’s sole responsibility to take
precautions to ensure that it is free from viruses or other items of a destructive nature. This report may also provide the addresses of, or contain
hyperlinks to, websites. RHB takes no responsibility for the content contained therein. Such addresses or hyperlinks (including addresses or hyperlinks
to RHB own website material) are provided solely for the recipient’s convenience. The information and the content of the linked site do not in any way
form part of this report. Accessing such website or following such link through the report or RHB website shall be at the recipient’s own risk.
This report may contain information obtained from third parties. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness
or availability of any information and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results
obtained from the use of such content. Third party content providers give no express or implied warranties, including, but not limited to, any warranties
of merchantability or fitness for a particular purpose or use. Third party content providers shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary,
compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity
costs) in connection with any use of their content.
The research analysts responsible for the production of this report hereby certifies that the views expressed herein accurately and exclusively reflect
his or her personal views and opinions about any and all of the issuers or securities analysed in this report and were prepared independently and
autonomously. The research analysts that authored this report are precluded by RHB in all circumstances from trading in the securities or other
financial instruments referenced in the report, or from having an interest in the company(ies) that they cover.
The contents of this report is strictly confidential and may not be copied, reproduced, published, distributed, transmitted or passed, in whole or in part,
to any other person without the prior express written consent of RHB and/or its affiliates. This report has been delivered to RHB and its affiliates’
clients for information purposes only and upon the express understanding that such parties will use it only for the purposes set forth above. By electing
to view or accepting a copy of this report, the recipients have agreed that they will not print, copy, videotape, record, hyperlink, download, or otherwise
attempt to reproduce or re-transmit (in any form including hard copy or electronic distribution format) the contents of this report. RHB and/or its affiliates
accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect.
The contents of this report are subject to copyright. Please refer to Restrictions on Distribution below for information regarding the distributors of this
report. Recipients must not reproduce or disseminate any content or findings of this report without the express permission of RHB and the distributors.
The securities mentioned in this publication may not be eligible for sale in some states or countries or certain categories of investors. The recipient of
this report should have regard to the laws of the recipient’s place of domicile when contemplating transactions in the securities or other financial
instruments referred to herein. The securities discussed in this report may not have been registered in such jurisdiction. Without prejudice to the
foregoing, the recipient is to note that additional disclaimers, warnings or qualifications may apply based on geographical location of the person or
entity receiving this report.
The term “RHB” shall denote, where appropriate, the relevant entity distributing or disseminating the report in the particular jurisdiction referenced
below, or, in every other case, RHB Investment Bank Berhad and its affiliates, subsidiaries and related companies.
RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION
Malaysia
This report is issued and distributed in Malaysia by RHB Investment Bank Bhd. The views and opinions in this report are our own as of the date hereof
and is subject to change. If the Financial Services and Markets Act of the United Kingdom or the rules of the Financial Conduct Authority apply to a
recipient, our obligations owed to such recipient therein are unaffected. RHB Investment Bank Bhd has no obligation to update its opinion or the
information in this report.
Thailand
This report is issued and distributed in the Kingdom of Thailand by RHB Securities (Thailand) PCL, a licensed securities company that is authorised
by the Ministry of Finance, regulated by the Securities and Exchange Commission of Thailand and is a member of the Stock Exchange of Thailand.
The Thai Institute of Directors Association has disclosed the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies made pursuant to the policy of
the Securities and Exchange Commission of Thailand. RHB Securities (Thailand) PCL does not endorse, confirm nor certify the result of the Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies.
Indonesia
This report is issued and distributed in Indonesia by PT RHB Sekuritas Indonesia. This research does not constitute an offering document and it
should not be construed as an offer of securities in Indonesia. Any securities offered or sold, directly or indirectly, in Indonesia or to any Indonesian
citizen or corporation (wherever located) or to any Indonesian resident in a manner which constitutes a public offering under Indonesian laws and
regulations must comply with the prevailing Indonesian laws and regulations.
Singapore
This report is issued and distributed in Singapore by RHB Bank Berhad (Singapore branch) which is a holder of a full bank licence and an exempt
capital markets services licence and financial adviser regulated by the Monetary Authority of Singapore. RHB Bank Berhad (Singapore branch) may
distribute reports produced by its respective foreign entities, affiliates or other foreign research houses pursuant to an arrangement under Regulation
32C of the Financial Advisers Regulations. Where the report is distributed in Singapore to a person who is not an Accredited Investor, Expert Investor
or an Institutional Investor, RHB Bank Berhad (Singapore branch) accepts legal responsibility for the contents of the report to such persons only to
the extent required by law. Singapore recipients should contact RHB Bank Berhad (Singapore branch) in respect of any matter arising from or in
connection with the report.
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United States
This report was prepared by RHB is meant for distribution solely and directly to “major” U.S. institutional investors as defined under, and pursuant to,
the requirements of Rule 15a-6 under the U.S. Securities and Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”) via a registered U.S. brokerdealer as appointed by RHB from time to time. Accordingly, any access to this report via Bursa Marketplace or any other Electronic Services Provider
is not intended for any party other than “major” US institutional investors (via a registered U.S broker-dealer), nor shall be deemed as solicitation by
RHB in any manner. RHB is not registered as a broker-dealer in the United States and currently has not appointed a U.S. broker-dealer. Additionally,
RHB does not offer brokerage services to U.S. persons. Any order for the purchase or sale of all securities discussed herein must be placed with and
through a registered U.S. broker-dealer as appointed by RHB from time to time as required by the Exchange Act Rule 15a-6. For avoidance of doubt,
RHB reiterates that it has not appointed any U.S. broker-dealer during the issuance of this report. This report is confidential and not intended for
distribution to, or use by, persons other than the recipient and its employees, agents and advisors, as applicable. Additionally, where research is
distributed via Electronic Service Provider, the analysts whose names appear in this report are not registered or qualified as research analysts in the
United States and are not associated persons of any registered U.S. broker-dealer as appointed by RHB from time to time and therefore may not be
subject to any applicable restrictions under Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”) rules on communications with a subject company, public
appearances and personal trading. Investing in any non-U.S. securities or related financial instruments discussed in this research report may present
certain risks. The securities of non-U.S. issuers may not be registered with, or be subject to the regulations of, the U.S. Securities and Exchange
Commission. Information on non-U.S. securities or related financial instruments may be limited. Foreign companies may not be subject to audit and
reporting standards and regulatory requirements comparable to those in the United States. The financial instruments discussed in this report may not
be suitable for all investors. Transactions in foreign markets may be subject to regulations that differ from or offer less protection than those in the
United States.
Please refer to the following link (RHB Research conflict disclosures – Aug 2022) and the Disclosure of Conflict of Interest in each of the research
reports provided in this email for more details.
Kuala Lumpur

Singapore

RHB Investment Bank Bhd
Level 3A, Tower One, RHB Centre
Jalan Tun Razak
Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : +(60) 3 9280 8888
Fax : +(60) 3 9200 2216

RHB Bank Berhad (Singapore branch)
90 Cecil Street
#04-00 RHB Bank Building
Singapore 069531

Jakarta

Bangkok

PT RHB Sekuritas Indonesia
Revenue Tower, 11th Floor, District 8 - SCBD
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Tel : +6221 509 39 888
Fax : +6221 509 39 777

RHB Securities (Thailand) PCL
10th Floor, Sathorn Square Office Tower
98, North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
Tel : +(66) 2 088 9999
Fax : +(66) 2 088 9799

สํานักงานใหญ่

สาขาที่ 1 สาขาหาดใหญ่

สาขาที่ 2 สาขาปิ่ นเกล้า

เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ชั้นที่ 8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: +66(0)2-862-9999 Fax: +66(0)2-108-0999

127 – 129 ถนนศรีภูวนารถ ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel: +66-74-891-999 Fax: +66-(0)74-891-924

เลขที่ 7/129 – 221 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่ นเกล้า ชั้น 19 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700
Tel:+66(0)2-828-1555 Fax: +66-(0)2-828-1500

สาขาที่ 3 สาขาวิภาวดีรังสิต

สาขาที่ 4 สาขาเชียงใหม่

สาขาที่ 5 สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 1 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
Tel:+66(0)2-035-9000 Fax:+66-(0)2-631-9099

314/1 หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 50210
Tel: +66-(0)52-00-4999 Fax:+66-(0)5200-4998

เลขที่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Tel: +66(0)3302-1999 Fax: +66(0)2-3851-3435
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