
 
 

    

          
 

รายงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนขอมูลใหกับลูกคาของบริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน มิไดเปนการชี้นําหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพ่ือการซ้ือหรือขายหลักทรัพยใดๆ  ผูอานควรตัดสินใจซ้ือหรือ
ขายหลักทรัพยโดยใชวิจารณญาณของตนเอง  บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด  (มหาชน)  รวมท้ังพนักงานของบริษัทฯ ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใชขอมูลในรายงานนี้ ไมวาทางตรง
หรือทางออม ท้ังหมด หรือบางสวน  และไมถือเปนการรับประกันความถูกตอง สมบูรณ และเชื่อถือไดของขอมูลในรายงานนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือขอมูลโดยไมตองแจงลวงหนาดังน้ัน นัก
ลงทุนควรใชวิจารณาณในการลงทุน 

รายงานประจําวัน…เมอรชัน่ จัดให 

 
 
 
 

กระแสขาวตางประเทศ 
 ดัชนี Dow Jones ปรับเพิ่มขึ้น 90.99 จุด (+1.08%) ปด 8,529.38 จุด กลุมพลังงาน
เพิ่มขึ้น +1.53% กลุมการเงิน +0.95%(+) 

 ราคาน้ํามันดิบ NYMEX สงมอบ ส.ค.ปดพุงขึ้น $2.23(+3.37%) ปด $71.49/บารเรล (+) 
 ดัชนีคาระวางเรือปดเพิ่มขึ้น +31 จุดปดที่ 3,734 จุด (+) 
 ราคาทองคํา COMEX ปรับลดลง -$30 ปดที่ $940.70/ออนซ (+/-) 
 คาการกลั่นสิงคโปร ปดที่ $1.96/bbl ลดลงจาก $2.55/bbl ในวันกอนหนา(+/-) 
 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกเผยรายงาน ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่ว
ประเทศยังคงลดลงตอในเดือนพ.ค.โดยอยูที่ -2.30 ลดลงจาก -2.27 ในเดือนเม.ย.(+/-) 

 สัปดาหนี้ยังตองจับตาดูขอมูลจางงานของสหรัฐ  โดยตลาดคาดอัตราวางงาน
ประจําเดือนมิ.ย.จะเพิ่มขึ้น 0.2%  แตะ 9.6% ซ่ึงเปนระดับสูงสุดในรอบ 26 ป และคาด
วาตัวเลขจางงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิ.ย.จะรวงลง 350,000 ตําแหนง เมื่อเทียบ
กับเดือนพ.ค.ที่ลดลง 345,000 ตําแหนง(+/-) 

กระแสขาวในประเทศ 
 SET Index ยังเดินหนาตอ โดยปดปรับเพิ่มขึ้น 5.80 จุด (+0.97%) ปดที่ 601.60 จุด 

โดยกลุมธนาคาร +2.79% กลุมพลังงาน +0.17% นักลงทุนตางชาติขาย 234 ลบ.(+) 
 กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผูติดเช้ือไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 สะสมรวม

เพิ่มเปน 1,330 คน โดยรักษาหายแลว 1,309ราย ขณะที่มีผูเสียชีวิต 3 ราย (-) 
 นายก ระบุรัฐบาลกําลังพิจารณายกเวนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการนําเขา

วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ใหเหลือเพียงรอยละ 1 จาก
ปจจุบันเก็บที่อัตรา รอยละ 7 (+) 

 กทช.คาดการเปดประมูลใบอนุญาต3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHZ จะอยูในชวงเดือน 
ม.ค.53 เลื่อนจากกําหนดเดิมที่คาดจะจบในสิ้นปนี้(-)  

 

ดัชนีตลาดหุน 
Performance (% Chg.) Closed 1D 1W 1M 

สหรัฐ-Dow Jones 8,529.38 1.08 2.28 0.34 

สหรัฐ-S&P 500 927.23 0.91 3.83 0.88 

สหรัฐ-NASDAQ 1,844.06 0.32 4.41 3.93 

จีน-SHSZ300  3,179.97 1.65 3.16 15.23 

ฮองกง-Hang Seng 18,528.51 -0.39 2.60 1.97 

ญี่ปุน-NIKKEI 9,989.16 2.10 4.60 4.90 

เกาเหลีใต-KOSPI 1,406.63 1.31 3.39 0.77 

ไทย - SET Index 601.60 0.97 3.32 7.35 

 การปรับตัวรายกลุม 
Sector Performance (%Chg) US ASIA 

Integrated Oil & Gas 1.97 0.08 

Oil & Gas Refining  0.36 1.01 

Coal & Consumable Fuels 0.16 1.69 

Commodity Chemicals 0.85 2.00 

Diversified Banks 1.58 0.69 

Homebuilding 1.25 2.50 

Real Estate 0.88 1.59 

Wireless Telecommunication -0.07 -0.76 

Movies & Entertainment 1.16 0.84 

Electronic Equipment Manuf 0.92 1.33 

Auto Parts & Equip 1.66 1.52 

ความนาซื้อลงทุนระยะกลาง: ปานกลาง 

 
 
 

ภาพเทคนิค SET:  แนะ Selective buy 

 SET Index สามารถปรับตัวเหนือ 600 จุดได โดยหากดัชนี
สามารถผาน 605 จุดไดจะเปนขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีแนวตาน
ตอไปที่ 609 จุดแนวรับที่ 594 จุด แนะ Selective buy 
   

กระแสขาวระยะส้ัน: วันนี้ภาพรวมเปนกลาง/บวก 
ปจจัยภายนอกประเทศ ปจจัยภายในประเทศ 

(+) ดัชนี Dow Jones ปรับเพิ่มขึ้น 
90.99 จุด (+1.08%) ปด 8,529.38    
(+) ราคาน้ํามันดิบ NYMEX สง
ม อ บ  ส . ค . ป ด พุ ง ขึ้ น 
$2.23(+3.37%) ปด $71.49/
บารเรล 
(+/-)ตั ว เ ล ข เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ห รั ฐ ฯ
สัปดาหนี้จับตาดูขอมูลจางงานของ
สหรัฐ โดยตลาดคาดอัตราวางงาน
ประจําเดือนมิ .ย .เ พ่ิมขึ้น  0.2%  
แตะ 9.6% สูงสุดในรอบ 26 ป 

(+)SET Index เดินหนาตอเม่ือวัน
ศุกร โดยบวกไป 5.20จุด (+0.88%) 
ปดที่ 595.80 จุด นักลงทุนตางชาติ
ซื้อสุทธิ 1,388 ลบ. 
(-)กระทรวงสาธารณสุข รายงาน
พบผูติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 สะสมรวม 1,330 คน 
โ ดย รั กษาหายแล ว  1,309ร าย 
ขณะที่มีผูเสียชีวิต 3 ราย  
(+/-)กทช .คาดการ เป ดประ มูล
ใบอนุญาต3G จะอยูในชวงเดือน 
ม.ค.53 เลื่อนจากกําหนดเดิมที่คาด
จะจบในสิ้นปนี้  
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กลยุทธการลงทุน: เก็งกาํไรระยะส้ันหาก SETยืนไดที่ 606   ภาพเทคนิค : SHIN มีโอกาส outperform ADVANC 

 ราคา ADVANC เทรดเหนือ SHIN ที่ 4.49 เทาโดยตั้งแตตนปที่ผาน
มา จะอยูที่ 3.9-4.6 เทา ซึ่งระยะสั้น ราคา SHIN มีโอกาส 
outperform ADVANC SHIN เคลื่อนไหวใน bullish channel แนวรับ 
20 บาท แนวตาน 22 บาท 

Trading Idea : ราคาหุน SHIN ยัง Laggard มาก 
 SET ยังคงเดินหนาตอไดสวนทางกับเราคาดวาจะ 

Sideways Down โดยแมทางพื้นฐานเรายังไมเห็น
ปจจัยใหมๆชัดเจน  แตทางดานเทคนิคช้ีวาหาก SET 
ผาน 606 จุด ระยะสั้นมีโอกาสขึ้นตอได ดังนั้น  

 Merchant Action: นักลงทุนระยะสั้น แบงพอรต 30% 
เก็งกําไรตามหาก SET ยืนเหนือ 606 จุดได โดยเนน
หุ นขนาดใหญสภาพคลองสู ง  พลั งงาน  (BCP) 
ธนาคาร(TMB) สื่อสาร(DTAC THCOM ADVANC) 
แตหากผิดทางใหใช แนวรับที่ 600 จุดเปนจุดตัด
ขาดทุน / นักลงทุนระยะกลางยังใชกลยุทธเดิมคือ 
เลือกหุน ซ้ือสะสม โดยหุน Q2 ดี CPF, BCP, BCP-
DR1 หุนปนผลสูง ESSO AIT SHIN โดยมีเปาหมาย
ลงทุนระยะ 2 เดือน  

ถือเงินสด 80% 

 สวนตางระหวางราคาหุน ADVANC-SHIN พุงขึนไปที 
70.55 บาท สูงสุดตั้งแต ส.ค.51  
 ทางพื้นฐาน SHIN ยังถูกมากโดยหากคํานวนมูลคาหุน
ของบริษัทลูกที่ SHIN ถืออยูในตลาด(ADVANC 
42.67% THCOM 41.14% CSL 40%)พบวามีมูลคา
สูงถึง 36.77บาท/หุน เทียบกับราคาหุน SHIN ปจจุบัน
จะมี Discount ถึง 45%  
 SHIN เทรดที่ระดับ PER09 ที่ 10 เทาตํ่ากวา ADVANC 
ที่ซ้ือขายที่ระดับ PER 14.6 เทา และคาด Dividend 
Yield ที่ 11% สูงกวา ADVANC ที่ 7% 
 สภาพคลองการซื้อขายที่นอยทําใหสถาบันไมสนใจ  
แตเรามองวาเปนโอกาสกับนักลงทุนทั่วไปโดยหากคุณ
จะซ้ือADVANC เพื่อรับปนผลเราแนะนําซ้ือ SHIN แทน 

หุน เงินสด 
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