
 
 

    

          
 

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 
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กระแสขาวตางประเทศ 
 ดัชนี Dow Jones ปรับลดลงตอเล็กนอยวานนี้ โดยมาปดที่ 9,070.72 จุด -26.0 จุด (-

0.29%)  กลุมพลังงานดิ่งลง -2.68% กลุมการเงิน -0.64%(-) 
 ราคาน้ํามันดิบ NYMEX สงมอบ ก.ย.ด่ิงลงแรง $3.88 (-5.77%) ปด $63.35/บารเรล (-) 
 ดัชนีคาระวางเรือปดเพิ่มขึ้น +24 จุด ปดที่ 3,499 จุด (+) 
 ราคาทองคํา COMEX ปรับลดลงตออีก $12.0 ปดที่ $929.70/ออนซ (+/-) 
 คาการกลั่นสิงคโปรปดที่ $2.96/bbl ลดลงจาก $2.53/bbl ในวันกอนหนา(+/-) 
 EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ํามันประจําสัปดาหพุงขึ้น 5.1 ลานบารเรล สู 347.8 ลาน
บารเรล สวนทางกับที่ตลาดคาดจะลดลง 1.3 ลานบารเรล ขณะที่สต็อกน้ํามันเบนซิน
ลดลง 2.3 ลานบารเรล สู 213.1 ลานบารเรล(+/-) 

 กระทรวงพาณิชยสหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินคาคงทนรวงลง 2.5% ในเดือนมิ.ย.ซ่ึงนับเปนการ
ลดลงมากสุดในรอบ 5 เดือน และลดลงมากกวาที่ตลาดคาดวาจะลดลง 0.6% (+/-) 

 รายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ โดยคืนนี้จะมีรายงานจํานวนผูขอรับ
สวัสดิการวางงานรายสัปดาห และวันศุกร รายงาน จีดีพี ขั้นตนประจําไตรมาส 2(+/-) 

กระแสขาวในประเทศ 
 SET Index ปรับลงตามตลาดภูมิภาค โดยลบไป 7.08 จุด(-1.14%) ปด 614.88 จุด กลุม

พลังงาน -1.48% กลุมธนาคาร -2.09% นักลงทุนตางชาติซ้ือสุทธิตอ 3.38พันลบ.(+) 
 กระทรวงสาธารณสุขรายงานจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคไขหวัดสายพันธุใหม 2009 ในรอบ

สัปดาห โดยมีจํานวน 21 ราย ทําใหมียอดผูปวยเสียชีวิตสะสมรวมเพิ่มเปน 65 ราย (-) 
 SCC ประกาศงบ Q2/52 วานนี้ โดยมีกําไรสุทธิ 6,837 ลบ.ดีขึ้น 31.8%QoQ แตลดลง 

5%YoY และ TPIPL รายงานงบ Q2 มีกําไรสุทธิ 839.7 ลบ.+50%QoQ และ 112%YoY 
ขณะที่ SSI จะประกาศงบ Q2/52 วันนี้โดยตลาดคาดกําไรสุทธิเฉลี่ย 506 ลบ.ดีขึ้นจาก
ติดลบ 1.8 พันลบ.ในไตรมาสกอน แตลดลง 34%YoY(+/-)  

 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 นี้ เร่ิมมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น 
โดยคาดวาจีดีพีหดตัว 5-6% ลดลงจากไตรมาสแรกที่หดตัว 7.1%(+/-) 

 จับตาการชุมนุมใหญประจําเดือนของกลุมเสื้อแดงวันที่ 31 ก.ค.และการเดินหนายื่น
ถวายฎีกาวันที่ 7-8 ส.ค.ซ่ึงอาจทําใหประเด็นการเมืองกลับมาสงผลตอตลาดอีกครั้ง (-) 

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

สหรัฐ-Dow Jones 9,070.72 -0.29 2.13 6.35 

สหรัฐ-S&P 500 975.15 -0.46 2.21 5.17 

สหรัฐ-NASDAQ 1,967.76 -0.39 2.15 6.71 

จีน-SHSZ300  3,558.51 -5.25 -1.34 12.38 

ฮองกง-Hang Seng 20,135.50 -2.37 4.61 9.56 

ญี่ปุน-NIKKEI 10,118.78 0.05 3.33 1.61 

เกาเหลีใต-KOSPI 1,521.21 -0.20 1.65 9.43 

ไทย - SET Index 614.88 -1.14 2.78 2.91 

 การปรับตัวรายกลุม 
Sector Performance (%Chg) US ASIA 

Integrated Oil & Gas -2.51 -2.95 

Oil & Gas Refining  -3.35 -3.93 

Coal & Consumable Fuels -3.76 -4.84 

Commodity Chemicals -1.69 -0.07 

Diversified Banks 2.10 -1.12 

Homebuilding -3.18 -0.75 

Real Estate -0.64 -2.91 

Wireless Telecommunication -4.98 -3.06 

Movies & Entertainment -1.88 -1.25 

Electronic Equipment Manuf -1.41 -0.25 

Auto Parts & Equip -4.15 0.92 

ความนาซื้อลงทุนระยะกลาง: ปานกลาง 

 
 
 
 

ภาพเทคนิค: เนน Selective Buy 

SET index ปรับตัวลงหลุดแนวรับระยะสั้นที่ 618 จุด อยางไรก็
ตามยังคงสามารถยืนเหนือเสนนวรับที่ EMA 10 วันที่บริเวณ 
609 ได ถึงแมจะมีการปรับฐาน ยังมองวาดัชนีจะยังเคลื่อนไหว
ในทิศทางขาขึ้น แนะ Selective buy บริเวณ 609-611 จุด 

กระแสขาวระยะส้ัน: วันนี้ภาพรวมเปนลบ 
ปจจัยภายนอกประเทศ ปจจัยภายในประเทศ 

(-)ดัชนี Dow Jones ปรับลดลงตอ
เล็กนอยโดยลบไป 26จุด (-0.29%)
ปด 9,070.72จุด 
(-)ราคาน้ํามันดิบ NYMEX สงมอบ 
ก.ย.ดิ่งลงแรง $3.88 (-5.77%) ปด 
$63.35/บารเรล 
(+/-)EIA รายงานตัวเลขสต็อก
น้ํามันประจําสัปดาหพุงขึ้น  5.1 
ลานบารเรล สู 347.8 ลานบารเรล 
สวนทางกับที่ตลาดคาดจะลดลง 
1.3 ลานบารเรล 

(-)SET Index ปดลบไป 7.08 จุด(-
1.14%) ปด 614.88 จุด นักลงทุน
ตางชาติซื้อสุทธิ 3.38 พันลบ. 
(-)กระทรวงสาธารณสุขรายงาน
ยอดผูเสียชีวิตจากโรคไขหวัดสาย
พันธุใหม 2009 ในรอบสัปดาห โดย
มีจํานวน 21 ราย ทําใหมียอดผูปวย
เสียชีวิตสะสมรวมเพิ่มเปน 65 ราย 
(-)จับตาการเดินหนายื่นถวายฎีกา
ของกลุมเสื้อแดงในวันที่ 7-8 ส.ค.
ซึ่งอาจทําใหการเมืองกลับมาสงผล
ตอตลาดอีกครั้ง  
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กลยุทธการลงทุน: เนน Selective Buy  ภาพเทคนิค : Switch เขา GLOW  

 ราคาหุน GLOW ปรับฐานลงมาหลังจากทํา Double Top ในชวงตน
เดือน ซึ่งเริ่มเขาสูโซน oversold ในขณะที่ RATCH ยังเคลื่อไหวใน
รูปแบบ sideway แนะทยอยสะสม GLOW ที่แนวรับ 29-30 บาท แนว
ตานระยะสั้นที่ 31 บาท 

 

 Trading Idea :กลุมไฟฟา Switch จาก RATCH ไปGLOW

 เรายังคงมุมมองเดิม คาด SET INDEX จะเคลือนไหว 
Sideway ตอจนถึงชวงกลางเดือนหนา โดยปจจัย
ตางประเทศและผลประกอบการ Q2 ยังเปนประเด็น
หลักในระยะสั้น / กลยุทธลงทุนยังเนน Trading Buy  
(ขึ้นขาย ลงแรงเปนจังหวะซื้อ) เนนหุนใหญสภาพ
คลองสูงหรือ Selective Buy หุนงบ Q2 ดีเปนหลัก       

 Merchant Action: คงน้ําหนักการลงทุนในหุนที่ 50% 
นักเก็งกําไร เลนสั้น การปรับตัวลงแรงเปนจังหวะใน
การซ้ือเก็งกําไร / นักลงทุนทั่วไปใชจังหวะหุนพักฐาน
ซ้ือสะสมหุนรอประกาศงบ /โดยกลุมสะสมหรือถือ 
CPF,BCP, SPALI และ AIT / กลุมTrading Buy 
TOP, ESSO ,TRUE ,QHและ THCOM   

ถือหุน 50% 

 ภาพเทคนิคราคา GLOW ปรับฐานลงเริม Oversold  
 ดานพื้นฐานคาดงบ Q2 จะออกมานาประทับใจ(คาด

1.1 พันลบ. เพิ่มขึ้น 49%YoY และ 134%QoQ) 
 ขณะที่ RATCH ประกาศงบ Q2 แลววานนี้ โดยแม
จะมีกําไรสุทธิ 2 พันลบ.มากกวาที่ตลาดคาด 1.5 พัน
ลบ.แตเปนผลจากการเลื่อนกําหนดปดซอมบํารุงจาก 
Q2 ไปเปน Q3 ทําใหกําไร Q2 ดีกวาปกติ ซ่ึงแนนอน
วากําไรจะกลับมาลดลงหนักในชวง Q3 แทน 

 สวนทางกับ GLOW ที่คาดกําไรจะดีขึ้นเปนลําดับ
ตอเนื่องในชวงครึ่งปหลังดวย 

 ดังนั้น  หากคุณตองการลงทุนในกลุมไฟฟา  เรา
แนะนําใชจังหวะที่ RATCH ประกาศงบออกมาดี ขาย
และ Switch เขา GLOW ซ่ึงกําไรมีแนวโนมดีกวาแทน 
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