
                            
  

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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หุนในดวงใจหุนในดวงใจ  
AIT  ปด  16.70 +0.40 +2.45 % คําแนะนํา : ซ้ือเก็งกําไร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

       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 : ซ้ือแนวรับ 
 

 
 

 

 
        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 :  ซ้ือแนวรับ 
 
 

 

 

 

          พิจารณาจากภาพรวมปจจุบัน SCC นาจะออนตัวลง
มาที่กรอบแนวรับ กอนที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้ง (ขึ้นขายลง
ซื้อแนวรับ) 
 
 

             แนวรบั  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                                 July 03,2009 
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3 กรกฎาคม 2552 4 Daily View 

AIT: บริษัทมั่นใจผลงานไตรมาส 2/52 ดีกวาไตรมาสแรก พรอมเดินหนาเพิ่มแบ็กล็อก รุกจับมือ JAS และ
LOXLEY ลุยงาน3 จ ี(ขาวหุน) 

KTB: ธนาคารจะนําทรัพยสินพรอมขาย (NPA) ไปจําหนายในงาน “NPA Grand Sale” คร้ังที่ 8 วันที่ 3-5 
กรกฎาคม 2552 โดยจะใหราคาสวนลดสูงสุด 30% พรอมสิทธิพิเศษ (กระแสหุนออนไลน) 

RATCH: บริษัทลงทุนอกี 15 ลานบาทซื้อหุนเพิม่เปน 30% ในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมที่เพชรบูรณดวย
กําลังการผลิต 60 เมกะวัตต  เผยขณะนี้คืบหนากวา 25% แผนการกอสรางคืบหนาตามกําหนด พรอมเดินเครื่อง
เชิงพาณิชยป 2554 (ผูจัดการรายวัน) 

BAY: ธนาคารไดแตงต้ังนายพิริยะ วิเศษจินดา ใหดํารงตําแหนงประธานคณะเจาหนาที่ดานเครือขายการขาย
ของธนาคาร ซึ่งการแตงต้ังครั้งนี้เปนไปตามแผนธุรกิจและแผนการสรางความเขมแข็งทีมบริหารของธนาคารเพื่อ
รองรับการเติบโตอยางมั่นคง (ขาวหุน) 

►► MARKET EVENT 

 09/07/09 หอการคาประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคเดือนม.ิย. 

 15/07/09 ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ก.น.ง.) เพื่อพิจารณาดอกเบี้ย คาดจะทรงตัวที่ 1.25% 

 20/07/09 กระทรวงพาณิชยประกาศตัวเลขสงออกเดอืนมิ.ย. คาดจะยงัคงติดลบมากกวา 20% 

31/07/09 ธปท. ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเดือนม.ิย. 

03/08/09 กระทรวงพาณิชยประกาศตัวเลขเงินเฟอเดือนก.ค. 
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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 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 (-) 
 คาการกลั่นสิงคโปรยังแกวงตัวในระดับตํ่า โดยวานนี้ปรับขึ้นมาปดที่$2.37/bbl จาก 

$1.22/bbl ในวันกอนหนา(+/-) 
 กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยตัวเลขจางงานนอกภาคเกษตรลดลง 467,000 ตําแหนงใน
เดือนมิ.ย. มากกวาที่ตลาดคาดจะลดลง 363,000 ตําแหนง ขณะที่อัตราการวางงานอยูที่ 
9.5% ซ่ึงบงช้ีวาตลาดแรงงานยังตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยรุนแรง(-)  

 กระทรวงพาณิชยสหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินคาของโรงงานเดือน พ.ค.เพิ่มขึ่น 1.2% ซ่ึงเปน
การเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบเกือบ 1 ป และมากกวาที่ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 0.8%(+/-) 

 ตลาดการเงิน รวมทั้งตลาดหุนและตลาดน้ํามันของทางสหรัฐฯจะปดทําการในวันศุกร 
เนื่องในวันหยุดวันชาติสหรัฐ 

กระแสขาวในประเทศ 
 SET Index เมื่อปดปรับลดลงตอ 11.06 จุด (-1.85%) ปดที่ 586.42 จุด กลุมพลังงาน

ด่ิงลง -2.73% กลุมธนาคาร -1.73% นักลงทุนตางชาติซ้ือสุทธิ 694 ลบ.(-) 
 กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผูติดเช้ือไขหวัดใหญสายพันธุใหม 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.
ทักษิณ โดยระบุหากไดครบตามจํานวน 1 ลานรายชื่อก็จะถวายฎีกาดวยการนําสง
สํานักราชเลขาไดทันที(+/-)  
 

ดัชนีตลาดหุน 

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

สหรัฐ-Dow Jones 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 

ฮองกง-Hang Seng 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 

 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 

ความนาซื้อลงทุนระยะกลาง: ปานกลาง 

 
 

 

ภาพเทคนิค SET:  ปรับฐานตอกอนหยุดยาว 

 
SET Index ปรับฐานตอหลังหลุดแนวรับสั้นที่ 594-595 จุด 
แนวโนมยังปรับฐานตอเนื่องจากแรงซื้อนาจะมีนอยกอน
วันหยุดยาว แนวรับอยูที่ 575 จุด และ 565 จุดตามลําดับ 

กระแสขาวระยะส้ัน: วันนี้ภาพรวมเปนลบ 

ปจจัยภายนอกประเทศ ปจจัยภายในประเทศ 

(-) 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
ตัวเลขจางงานนอกภาคเกษตร
ลดลง 467,000 ตําแหนงในเดือน
มิ.ย. มากกวาที่ตลาดคาดจะลดลง 
363,000 ตําแหนงขณะที่อัตราการ
วางงานอยูที่ 9.5% 

(-)SET Index วันปดดิ่งลง11.06 
จุด (-1.85%) ปดที่ 586.42 จุด นัก
ลงทุนตางชาติซื้อสุทธิ 694 ลบ. 
(-) กระทรวงสาธารณสุข รายงาน
พบผูติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 สะสมรวม 1,556 ราย
รักษาหายแลว1,523ราย ขณะที่มี
ผูเสียชีวิต 5 ราย 
(+/-)แกนนํ า เ สื้ อ แดง  เ ดิ นหน า
รวบรวมรายชื่ อ  ถวายฎีกาขอ
พระราชทานอภัยโทษให พ.ต.ท.
ทักษิณ   
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3 กรกฎาคม 2552 

กลยุทธการลงทุน: แนวโนมยงั Sideways  กราฟ : ภาพเทคนิคกลุมสื่อสารยังมีแนวโนม Outperform ตอ 

 
 
กราฟกลุม ICT ตอ SET กําลังมีสัญญาณ breakout เชนเดียวกับ 
ADVANC ที่ทํา new high เมื่อวานนี้ ซึ่งยังคงชี้วาราคาหุนในกลุม
สื่อสารนาจะยังคง outperform ตลาดตอไป 

Trading Idea : ยังเนนท่ีกลุมส่ือสาร 
 เรายังคงมุมมองเดิมคาด SET ระยะสันจะยังอยู
ในชวงปรับฐาน Sideways/Sideways Down ดังนั้น
นักลงทุนที่ไมชอบเสี่ยงใหเลี่ยงการลงทุนช่ัวคราวสวน
นักเก็งกําไรใหเนนแนวตั้งรับ เลนสั้น ปรับลงแรงซื้อ  
ขึ้นใชเปนจังหวะขาย โดยเนนหุนกลุม Defensive 
Play และหุนที่งบ Q2/52 ดีเปนหลกั 

 Merchant Action: นักลงทุนทั่วไปยังแนะนําชะลอ
การลงทุนช่ัวคราว /สวนนักเก็งกําไรแนะนําใหจํากัด
พอรตเพียง 10-20% เลนสั้น ลงแรงซื้อ เนนกลุมที่
ปลอดภัยหนอยอยางสื่อสาร(DTAC SHIN THCOM 
ADVANC) / นักลงทุนระยะกลางใชจังหวะหุนลงแรง
ซ้ือสะสม(ไมตองรีบ)เนนหุนที่คาดงบ Q2 จะดี CPF 
BCP หุนที่คาดจะมีปนผลระหวางกาลสูง ESSO AIT 

ถือเงินสด 80% 

 ตลาดยังอยูในชวงปรับฐาน ดังนัน เรายังเนนทีหุน 
Defensive Play โดย ภาพเทคนิค กราฟราคากลุม
สื่อสาร เทียบกับ SET กําลังมีสัญญาณ Breakout ซ่ึงช้ี
วาแนวโนมจะยัง Outperforms SET ตอในระยะสั้น  
 หากพิจารณารายตัว เรามองวา ADVANC และ DTAC 
ซ่ึงมีมูลคาตลาดสูงจะเปนที่สนใจของนักลงทุนสถาบัน 
โดยใชเปนที่พักเงินชวงปรับฐาน/SHIN ยัง Laggard 
กลุมอยูมาก/THCOM จะมีประเด็นบวกในครึ่งป
หลังจากการเซ็นสัญญากับอินเดีย และ/ TRUE คาดงบ 
Q2/52 จะพลิกเปนกําไรครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส    
 ดังนั้น เรายังมองวากลุมสื่อสารเปนตัวเลือกที่ดีในชวง
ปรับฐานโดยแนะนําใหถือ ADVANC DTAC ซ้ือสะสม 
SHIN THCOM  และ เก็งกําไร TRUE (ขึ้นขายลงซื้อ)  

หุน เงินสด 
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 รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนบนพืน้ฐานขอมูลที่นาเชื่อถือ บรษิัทหลักทรพัย สินเอเซีย จํากัด ไมรับประกันความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลดงักลาว ขอมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูในรายงานอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดตลอดเวลาโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ รายงานฉบับนี้เปนเพียงการเสนอแนวความคิดใหกบัผูอานเพื่อเปนขอมลูประกอบการตดัสินใจในการลงทนุเทานัน้ โดยมิไดมีวัตถุประสงคที่จะ
ชี้ชวนหรือชักชวนใหซ้ือขายหลกัทรัพยที่ระบใุนรายงาน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนําขอมูลในรายงานฉบบันี้ไปใชในทุกกรณี โปรดใชดุลพินิจของทานในการพิจารณาลงทนุ 
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AP:โหมเปดคอนโด 6 โครงการ ดันฐานแบ็กล็อกพุงสูง บุกรายได 3 ปขางหนาสดใส 
       "AP" โหมเปดคอนโดปนี้ 6 โครงการ มูลคากวา 1.19 หมื่นลานบาท ชวยดันฐานแบ็กลอ็กพุงสูงหนนุ
รายไดอีก 3 ปขางหนาโดดเดนเหนือผูประกอบการรายอื่น เร่ิมต้ังแตป 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% จากปกอน (ขาวหุน) 
 
KSL: รับเอทานอลขาขึ้น ราคาหุนวิ่งยาว 11 บาท 
       KSL กระเตื้องราคาหุนรับอานิงสงคเอทานอลขาขึ้น แยมคร่ึงปหลังมีโอกาสปรับขึ้นกวา 24-25 บาท
ตอลิตร ขณะที่ราคาขายน้ําตาลนิวไฮ 18 เซ็นตตอปอนด "ชลัช" อิม่ใจลุนกําไรปนี้สงูกวาเปาโชวโรงงาน
น้ําตาล-เอทานอลแหงใหมเสร็จเดือนเม.ย.53 หนุนกําลังการผลิตดันยอดขายเพิ่ม  (ขาวหุน) 
 
CSL: ล่ัน Q2 รายไดโตกวา 15% ปนีค้าดกําไร 200 ลาน ทุม 300 ลานอัพระบบเน็ต 
       CSL ม่ันใจไตรมาส 2/52 รายไดขยายตัว 15% ดีกวาไตรมาสแรกที่ทําได 650 ลานบาทสวนทั้งปหวัง
รายไดโตราว 3-5% คาดกําไรปนี้ 200 ลานบาท ชี้กลุมลูกคาหลักยังเปนองคกรใหญไปจนถึง SME 
วางแผนตลาดรักษาฐานเดิม ควบคูเจาะตลาดที่เขาไปแขงได พรอมทุมงบ300 ลานอพัระบบเน็ต ยันแม
ตองลงทุนเยอะแตจายปนผลปละ 2 คร้ังเหมือนเดิม (ขาวหุน) 
 
QH: ทริสฯคงเครดิตหุนกู QH ที่ A- ช้ีรายไดขายบานแข็งแกรง 
       "QH" ไดรับการคงอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมมีประกันชุดเดิมที่ระดับ A-พรอมจัดอันดับหุนกูไมมี
ประกันชุดใหมวงเงินไมเกิน 2.5 พันลานบาท ที่ระดับ A- จาก"ทริสเรทติ้ง"สะทอนรายไดที่แข็งแกรงใน
ตลาดบานระดับกลางถึงสงู และรายไดสมํ่าเสมอจากคาเชาเซอรวิสอพารทเมนทและอาคารสํานักงาน 
ขณะทีแ่นวโนมเครดิตเปนลบ หวั่นกําลังซื้อไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและแบงกเขมงวด
ปลอยสินเชือ่ (ขาวหุน) 
 
MCS: ลุนปนผลครึ่งปไมตํ่า 10 สต. กระแสเงินสด 791 ลาน ปลดเปล้ืองภาระหนี้แลว 
       MCS ลุนจายเงินปนผลระหวางกาล หลงัไมมีภาระหนี้เงินกูและมีกระแสเงินสดในมือถึง 791ลาน
บาท ดานผลประกอบการไตรมาส 2/52 ชะลอเล็กนอย จากไตรมาส 2/51 เนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัวแตยังอยูในระดับที่ดี หลังมีออเดอรเขามาปกติ แถมตุนแบก็ลอ็ก 100,000 ตัน สงมอบยาวถึงป' 54 
(ขาวหุน) 
 
AIT:  ผลงานไตรมาส 2 แจมแจว ดึงพันธมิตรดันรายได 3 พันลาน 
       AIT ม่ันใจผลงานไตรมาส 2/52 ดีกวาไตรมาสแรก พรอมเดินหนาลุยงานยักษตุน แบก็ลอ็ก ยนั
ผลงานป 52 ไมพลาดเปา 3.3 พันลานบาทรุกจับมือ JAS และLOXLEY ลุยงาน3 จี (ขาวหุน) 
 
ML: คาดรายไดปนี้ยังโต ระหวาง 5-10% รับรถยนตมือสองพุง 
       "ไมดา ลิสซิง่"(ML) คาดรายไดรามปนี้จะเติบโตประมาณ 5-10% จากปกอน หลังความตองการ
รถยนตมือสองเพิม่ขึ้น และการขยายฐานลูกคาใหม ขณะที่มองกําไรสุทธิปนี้สูงกวาปที่แลว ตามรายไดที่
เพ่ิมขึ้น พรอมเปดทางพันธมิตรใหมเขามาถือหุนเพื่อเสริมความเขมแข็งใหกับธุรกิจ  (ขาวหุน) 
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