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หุนในดวงใจ
AIT ปด 16.70 +0.40 +2.45 %

คําแนะนํา : ซื้อเก็งกําไร
บนพฤติกรรมของราคา AIT ที่ปรากฏ การไตระดับ
ราคาขึ้นมา ปจจุบันราคาไดแสดงการสรางฐานใกลเคียง
ระดับราคาที่คาดวา เปนแนวรับที่จะสามารถสนับสนุนให
ราคาปรับตัวขึ้นไดอีก ทําใหการมองหาโอกาสสวนตาง
ของระดับราคาตรงนี้มีอีกพอสมควร

แนวรับ 16.20-16.50 บาท
แนวตาน 17.50-17.70 บาท

PTT ปด 229.00 -5.00 -2.14 %

คําแนะนํา : ซื้อแนวรับ
ดวยราคาที่เจอเสนแนวโนมกดไมใหขึ้นไปไดงาย ๆ
ทําใหราคา PTT จะดีดขึ้นบาง ก็นาจะหาจังหวะขายก็ได
เพราะแนวโนมที่ราคาจะลงมาที่แนวรับนั้น มีความเปนไป
ไดคอนขางมาก (ขึ้นขายลงซื้อแนวรับ)

แนวรับ 202.00- 208.00 บาท
แนวตาน 230.00-232.00 บาท

SCC ปด 148.50 -6.50 -4.19 %

คําแนะนํา : ซื้อแนวรับ

+

พิจารณาจากภาพรวมปจจุบัน SCC นาจะออนตัวลง
มาที่กรอบแนวรับ กอนที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้ง (ขึ้นขายลง
ซื้อแนวรับ)

แนวรับ 132.00-136.00 บาท
แนวตาน 148.00-150.00 บาท
Technical Strategist: สุนีย จันทรเปลง NO 18199
Email: sunee.c@fes.co.th : Tel 02 - 6481121 / 1616
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Disclaimer:
This report is prepared by Far East Securities Co. Ltd., based on the technical analysis knowledge. The company has no intention to
induce or stimulate any investor in the market. All investors should study and pay attention to fundamental factors before making
any decision.
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ÃAIT: บริษัทมั่นใจผลงานไตรมาส 2/52 ดีกวาไตรมาสแรก พรอมเดินหนาเพิ่มแบ็กล็อก รุกจับมือ JAS และ

LOXLEY ลุยงาน3 จี (ขาวหุน)
ÂKTB: ธนาคารจะนําทรัพยสินพรอมขาย (NPA) ไปจําหนายในงาน “NPA Grand Sale” ครั้งที่ 8 วันที่ 3-5
กรกฎาคม 2552 โดยจะใหราคาสวนลดสูงสุด 30% พรอมสิทธิพิเศษ (กระแสหุนออนไลน)
ÂRATCH: บริษัทลงทุนอีก 15 ลานบาทซื้อหุนเพิม่ เปน 30% ในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมที่เพชรบูรณดวย
กําลังการผลิต 60 เมกะวัตต เผยขณะนี้คืบหนากวา 25% แผนการกอสรางคืบหนาตามกําหนด พรอมเดินเครื่อง
เชิงพาณิชยป 2554 (ผูจัดการรายวัน)
ÂBAY: ธนาคารไดแตงตั้งนายพิริยะ วิเศษจินดา ใหดํารงตําแหนงประธานคณะเจาหนาที่ดานเครือขายการขาย
ของธนาคาร ซึ่งการแตงตั้งครั้งนี้เปนไปตามแผนธุรกิจและแผนการสรางความเขมแข็งทีมบริหารของธนาคารเพื่อ
รองรับการเติบโตอยางมั่นคง (ขาวหุน)
►► MARKET EVENT

Â 09/07/09 หอการคาประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมัน่ ผูบริโภคเดือนมิ.ย.
Â 15/07/09 ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ก.น.ง.) เพื่อพิจารณาดอกเบี้ย คาดจะทรงตัวที่ 1.25%
Â 20/07/09 กระทรวงพาณิชยประกาศตัวเลขสงออกเดือนมิ.ย. คาดจะยังคงติดลบมากกวา 20%
Â31/07/09 ธปท. ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.
Â03/08/09 กระทรวงพาณิชยประกาศตัวเลขเงินเฟอเดือนก.ค.
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รายงานประจําวัน…เมอรชนั่ จัดให
ความนาซื้อลงทุนระยะกลาง: ปานกลาง

ภาพเทคนิค SET: ปรับฐานตอกอนหยุดยาว

เงินสด

หุน
ถือเงินสด 80%

SET Index ปรับฐานตอหลังหลุดแนวรับสั้นที่ 594-595 จุด
แนวโน ม ยั ง ปรั บ ฐานต อ เนื่ อ งจากแรงซื้ อ น า จะมี น อ ยก อ น
วั น หยุ ด ยาว แนวรั บ อยู ที่ 575 จุ ด และ 565 จุ ด ตามลํ า ดั บ

กระแสขาวตางประเทศ
¾

¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾

ดัชนี Dow Jones เมื่อคืนปดปรับตัวลงแรงผลจากการรายงานตัวเลขการวางงานที่แย
กวาคาด โดยปดที่ 8,280.74 จุด -223.32 จุด (-2.63%) กลุมพลังงานลดลง -3.56%
กลุมการเงิน -2.84%(-)
ราคาน้ํามันดิบ NYMEX สงมอบ ส.ค.ปดดิ่งลง $2.58(-3.72%) ปด $66.73/บารเรล (-)
ดัชนีคาระวางเรือปดลดลง -70 จุดปดที่ 3,672 จุด (-)
ราคาทองคํา COMEX ปรับลดลง -$10.30 ปดที่ $931.0/ออนซ (-)
คาการกลั่นสิงคโปรยังแกวงตัวในระดับต่ํา โดยวานนี้ปรับขึ้นมาปดที่$2.37/bbl จาก
$1.22/bbl ในวันกอนหนา(+/-)
กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยตัวเลขจางงานนอกภาคเกษตรลดลง 467,000 ตําแหนงใน
เดือนมิ.ย. มากกวาที่ตลาดคาดจะลดลง 363,000 ตําแหนง ขณะที่อัตราการวางงานอยูที่
9.5% ซึ่งบงชี้วาตลาดแรงงานยังตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยรุนแรง(-)
กระทรวงพาณิชยสหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินคาของโรงงานเดือน พ.ค.เพิ่มขึ่น 1.2% ซึ่งเปน
การเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบเกือบ 1 ป และมากกวาที่ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 0.8%(+/-)
ตลาดการเงิน รวมทั้งตลาดหุนและตลาดน้ํามันของทางสหรัฐฯจะปดทําการในวันศุกร
เนื่องในวันหยุดวันชาติสหรัฐ

กระแสขาวในประเทศ
¾
¾
¾

¾
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SET Index เมื่อปดปรับลดลงตอ 11.06 จุด (-1.85%) ปดที่ 586.42 จุด กลุมพลังงาน
ดิ่งลง -2.73% กลุมธนาคาร -1.73% นักลงทุนตางชาติซื้อสุทธิ 694 ลบ.(-)
กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผูติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 สะสมรวม
เพิ่มเปน 1,556 รายรักษาหายแลว1,523ราย ขณะที่มีผูเสียชีวิต 5 ราย (-)
การไฟฟาฝายผลิตเผย ยอดการใชไฟฟาชวง 6 เดือนของป (ม.ค.-มิ.ย.) ปรับตัวลดลง
3.78%YoY ขณะที่ทั้งป 52 คาดวายอดใชไฟจะติดลบไมเกิน 2.52% แตจัดการเปนติด
ลบครั้งแรกในรอบ 10 ป (-)
แกนนําเสื้อแดง เดินหนารวบรวมรายชื่อ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให พ.ต.ท.
ทักษิ ณ โดยระบุห ากไดครบตามจํานวน 1 ลานรายชื่อก็ จะถวายฎีกาดวยการนําส ง
สํานักราชเลขาไดทันที(+/-)

กลยุทธการลงทุน: แนวโนมยัง Sideways
¾ เรายัง คงมุม มองเดิมคาด SET ระยะสัน จะยัง อยู

กระแสขาวระยะสั้น: วันนี้ภาพรวมเปนลบ
ปจจัยภายนอกประเทศ
(-) ดัชนี Dow Jones ปดลดลง 2 2 3 . 3 2 จุ ด ( -2 . 6 3 % ) ป ด ที่
8,280.74 จุด
(-)ราคาน้ํามันดิบ NYMEX สงมอบ
ส.ค.ปดดิ่งลง $2.58(-3.72%) ปด
$66.73/บารเรล
(-)กระทรวงแรงงานสหรั ฐ เผย
ตั ว เลขจ า งงานนอกภาคเกษตร
ลดลง 467,000 ตํ า แหน ง ในเดื อ น
มิ.ย. มากกวาที่ตลาดคาดจะลดลง
363,000 ตําแหนงขณะที่อัตราการ
วางงานอยูที่ 9.5%

ปจจัยภายในประเทศ
(-)SET Index วันปดดิ่งลง11.06
จุด (-1.85%) ปดที่ 586.42 จุด นัก
ลงทุนตางชาติซื้อสุทธิ 694 ลบ.
(-) กระทรวงสาธารณสุข รายงาน
พบผู ติ ด เชื้ อ ไข ห วั ด ใหญ ส ายพั น ธุ
ใหม 2009 สะสมรวม 1,556 ราย
รักษาหายแลว1,523ราย ขณะที่มี
ผูเสียชีวิต 5 ราย
(+/-)แกนนํ า เสื้ อ แดง เดิ น หน า
รวบรวมรายชื่ อ ถวายฎี ก าขอ
พระราชทานอภั ย โทษให พ.ต.ท.
ทักษิณ

ดัชนีตลาดหุน
Performance (% Chg.)

สหรัฐ-Dow Jones

Closed

1D

1W

1M

8,280.74

-2.63

-2.26

-5.26

สหรัฐ-S&P 500

896.42

-2.91

-2.59

-5.11

สหรัฐ-NASDAQ

1,796.52

-2.67

-1.80

-2.19

จีน-SHSZ300

3,282.36

1.37

5.27

11.67

18,178.05

-1.09

1.60

-2.14

ญี่ปุน-NIKKEI

9,703.88

-1.74

-1.76

-0.39

เกาเหลีใต-KOSPI

1,402.43

-0.64

0.57

-0.88

ไทย - SET Index

586.42

-1.85

0.86

0.72

ฮองกง-Hang Seng

การปรับตัวรายกลุม
Sector Performance (%Chg)

US

ASIA

Integrated Oil & Gas

-2.91

-1.27

Oil & Gas Refining

-4.48

-2.40

Coal & Consumable Fuels

-4.35

0.45

Commodity Chemicals

-3.47

-1.30

Diversified Banks

-3.75

-0.47

Homebuilding

-6.96

-1.62

Real Estate

-2.56

-0.58

Wireless Telecommunication

-4.53

-1.99

Movies & Entertainment

-3.69

-1.79

Electronic Equipment Manuf

-2.98

0.15

Auto Parts & Equip

-3.96

-1.25

Trading Idea : ยังเนนที่กลุมสื่อสาร
ดั ง นั น เรายั ง เน น ที หุ น
ในชวงปรับฐาน Sideways/Sideways Down ดังนั้น
Defensive Play โดย ภาพเทคนิค กราฟราคากลุม
นักลงทุนที่ไมชอบเสี่ยงใหเลี่ยงการลงทุนชั่วคราวสวน
สื่อสาร เทียบกับ SET กําลังมีสัญญาณ Breakout ซึ่งชี้
นักเก็งกําไรใหเนนแนวตั้งรับ เลนสั้น ปรับลงแรงซื้อ
วาแนวโนมจะยัง Outperforms SET ตอในระยะสั้น
ขึ้ น ใช เ ป น จั ง หวะขาย โดยเน น หุ น กลุ ม Defensive
¾ หากพิจารณารายตัว เรามองวา ADVANC และ DTAC
Play และหุนที่งบ Q2/52 ดีเปนหลัก
ซึ่งมีมูลคาตลาดสูงจะเปนที่สนใจของนักลงทุนสถาบัน
¾ Merchant Action: นักลงทุนทั่วไปยังแนะนําชะลอ
โดยใชเปนที่พักเงินชวงปรับฐาน/SHIN ยัง Laggard
การลงทุนชั่วคราว /สวนนักเก็งกําไรแนะนําใหจํากัด
กลุ ม อยู ม าก/THCOM จะมีป ระเด็ น บวกในครึ่ ง ป
พอร ต เพี ย ง 10-20% เล น สั้ น ลงแรงซื้ อ เน น กลุ ม ที่
หลังจากการเซ็นสัญญากับอินเดีย และ/ TRUE คาดงบ
บนี้จัดาทํงสื
าขึ้น่อเพืสาร(DTAC
่อเปนขอมูลใหกSHIN
ับลูกคาของบริ
ษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) เทานั้น มิไดเปนการชี้นําหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน
เพื่อการซื
้อหรือกขายหลั
พยใดๆ
ผูอานควรตัด5สินไตรมาส
ใจซื้อหรือ
ปลอดภัรายงานฉบั
ยหนอยอย
THCOM
Q2/52
จะพลิ
เปนกํกาทรัไรครั
้งแรกในรอบ
ADVANC)
นักพยลงทุ
จังหวะหุ
ลงแรง
งานของบริ
ษัทฯ ปราศจากความรั
หายอังนมองว
เกิดจากการใช
ในรายงานนี
ขายหลั/กทรั
โดยใชนวระยะกลางใช
ิจารณญาณของตนเอง
บริษัทนหลั
กทรัพย เมอรกราฟกลุ
ชั่น พารทเนอร
ม ICTจํากัตดอ(มหาชน)
SET กํารวมทั
ลังมี้งสพนั
ัญกญาณ
breakout
เชนเดียวกับบผิด¾ในความเสี
ดังนั้น ยเรายั
ากลุมขสือ่อมูลสารเป
นตัว้ ไมเลืวอาทางตรง
กที่ดีในชวง
new่อถืhigh
เมื่ออวานนี
้ ซึ่งยังคงชี
ราคาหุนทในกลุ
ม ่ยปรั
ซื้อสะสม(ไม
)เนหรืนอหุบางส
นที่ควนาดงบ
จะดีบประกั
CPFนความถูADVANC
อมูลถโดยไม
ตองแจงลวงหน
าดังนั้นซืนั้อกสะสม
หรือทางอตออมงรี
ทั้งบ
หมด
และไมถือQ2
เปนการรั
กตอง สมบูทีรณ่ทําและเชื
อไดของข
มูลในรายงานนี
้ บริษ้วัทาขอสงวนสิ
ธิในการเปลี
นแปลงความคิ
ดเห็น หรือาขให
บฐานโดยแนะนํ
ือ ADVANC
DTAC
สื่อสารนาจะยังคง outperform ตลาดตอไป
BCP หุลงทุ
นทีน่คควรใช
าดจะมี
ปนผลระหวานงกาลสูง ESSO AIT
SHIN THCOM และ เก็งกําไร TRUE (ขึ้นขายลงซื้อ)
วิจารณาณในการลงทุ
กราฟ : ภาพเทคนิคกลุมสื่อสารยังมีแนวโนม Outperform ตอ

¾ ตลาดยั ง อยู ใ นช ว งปรั บ ฐาน
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AP:โหมเปดคอนโด 6 โครงการ ดันฐานแบ็กล็อกพุงสูง บุก รายได 3 ปขางหนาสดใส
"AP" โหมเปดคอนโดปนี้ 6 โครงการ มูลคากวา 1.19 หมื่นลานบาท ชวยดันฐานแบ็กล็อกพุงสูงหนุน
รายไดอีก 3 ปขางหนาโดดเดนเหนือผูประกอบการรายอื่น เริ่มตั้งแตป 55 เปนตนไป บล.กรุงศรีอยุธยาคง
คําแนะนํา "ซือ้ " ราคาเหมาะสม 5.20 บาท คาดไตรมาส 2/52 รายได 1.84 พันลานบาท ลดลง 28% จาก
ปกอน และมีกําไรสุทธิ 322 ลานบาท ลดลง 35% จากปกอ น (ขาวหุน )
KSL: รับเอทานอลขาขึ้น ราคาหุนวิ่งยาว 11 บาท
KSL กระเตื้องราคาหุนรับอานิงสงคเอทานอลขาขึ้น แยมครึ่งปหลังมีโอกาสปรับขึ้นกวา 24-25 บาท
ตอลิตร ขณะที่ราคาขายน้ําตาลนิวไฮ 18 เซ็นตตอปอนด "ชลัช" อิม่ ใจลุนกําไรปนี้สงู กวาเปาโชวโรงงาน
น้ําตาล-เอทานอลแหงใหมเสร็จเดือนเม.ย.53 หนุนกําลังการผลิตดันยอดขายเพิ่ม (ขาวหุน)
CSL: ลั่น Q2 รายไดโตกวา 15% ปนคี้ าดกําไร 200 ลาน ทุม 300 ลานอัพระบบเน็ต
CSL มั่นใจไตรมาส 2/52 รายไดขยายตัว 15% ดีกวาไตรมาสแรกที่ทําได 650 ลานบาทสวนทั้งปหวัง
รายไดโตราว 3-5% คาดกําไรปนี้ 200 ลานบาท ชี้กลุมลูกคาหลักยังเปนองคกรใหญไปจนถึง SME
วางแผนตลาดรักษาฐานเดิม ควบคูเจาะตลาดที่เขาไปแขงได พรอมทุมงบ300 ลานอัพระบบเน็ต ยันแม
ตองลงทุนเยอะแตจายปนผลปละ 2 ครั้งเหมือนเดิม (ขาวหุน)
QH: ทริสฯคงเครดิตหุนกู QH ที่ A- ชี้รายไดขายบานแข็งแกรง
"QH" ไดรับการคงอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไ มมีประกันชุดเดิมที่ระดับ A-พรอมจัดอันดับหุนกูไมมี
ประกันชุดใหมวงเงินไมเกิน 2.5 พันลานบาท ที่ระดับ A- จาก"ทริสเรทติ้ง"สะทอนรายไดที่แข็งแกรงใน
ตลาดบานระดับกลางถึงสูง และรายไดสม่ําเสมอจากคาเชาเซอรวิสอพารทเมนทและอาคารสํานักงาน
ขณะทีแ่ นวโนมเครดิตเปนลบ หวั่นกําลังซื้อไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและแบงกเขมงวด
ปลอยสินเชือ่ (ขาวหุน)
MCS: ลุนปนผลครึ่งปไมต่ํา 10 สต. กระแสเงินสด 791 ลาน ปลดเปลื้องภาระหนี้แลว
MCS ลุนจายเงินปนผลระหวางกาล หลังไมมีภาระหนี้เงินกูและมีกระแสเงินสดในมือถึง 791ลาน
บาท ดานผลประกอบการไตรมาส 2/52 ชะลอเล็กนอย จากไตรมาส 2/51 เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัวแตยังอยูในระดับที่ดี หลังมีออเดอรเขามาปกติ แถมตุนแบ็กล็อก 100,000 ตัน สงมอบยาวถึงป' 54
(ขาวหุน)
AIT: ผลงานไตรมาส 2 แจมแจว ดึงพันธมิตรดันรายได 3 พันลาน
AIT มั่นใจผลงานไตรมาส 2/52 ดีกวาไตรมาสแรก พรอมเดินหนาลุยงานยักษตุน แบ็กล็อก ยัน
ผลงานป 52 ไมพลาดเปา 3.3 พันลานบาทรุกจับมือ JAS และLOXLEY ลุยงาน3 จี (ขาวหุน)
ML: คาดรายไดปนี้ยังโต ระหวาง 5-10% รับรถยนตมือสองพุง
"ไมดา ลิสซิง่ "(ML) คาดรายไดรามปนี้จะเติบโตประมาณ 5-10% จากปกอ น หลังความตองการ
รถยนตมือสองเพิม่ ขึ้น และการขยายฐานลูกคาใหม ขณะที่มองกําไรสุทธิปนี้สูงกวาปที่แลว ตามรายไดที่
เพิ่มขึ้น พรอมเปดทางพันธมิตรใหมเขามาถือหุนเพื่อเสริมความเขมแข็งใหกับธุรกิจ (ขาวหุน)
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รายงานฉบับนี้จัดทําขึน้ บนพืน้ ฐานขอมูลที่นา เชื่อถือ บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด ไมรับประกันความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูในรายงานอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดตลอดเวลาโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ รายงานฉบับนี้เปนเพียงการเสนอแนวความคิดใหกบั ผูอานเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทานัน้ โดยมิไดมีวัตถุประสงคที่จะ
ชี้ชวนหรือชักชวนใหซอื้ ขายหลักทรัพยที่ระบุในรายงาน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนําขอมูลในรายงานฉบับนี้ไปใชในทุกกรณี โปรดใชดุลพินิจของทานในการพิจารณาลงทุน

