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รายงานประจําวัน…เมอรชนั่ จัดให
ความนาซื้อลงทุนระยะกลาง: ปานกลาง

ภาพเทคนิค SET: แนะ Selective buy

ถือเงินสด 80%

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

กระแสขาวตางประเทศ
¾
¾
¾
¾
¾
¾

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(+/-)
ธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) สาขาชิ คาโกเผยรายงาน ดั ชนี กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทั่ ว
ประเทศยังคงลดลงตอในเดือนพ.ค.โดยอยูที่ -2.30 ลดลงจาก -2.27 ในเดือนเม.ย.(+/-)
สั ป ดาห นี้ ยั ง ต อ งจั บ ตาดู ข อ มู ล จ า งงานของสหรั ฐ โดยตลาดคาดอั ต ราว า งงาน
ประจําเดือนมิ.ย.จะเพิ่มขึ้น 0.2% แตะ 9.6% ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 26 ป และคาด
วาตัวเลขจางงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิ.ย.จะรวงลง 350,000 ตําแหนง เมื่อเทียบ
กับเดือนพ.ค.ที่ลดลง 345,000 ตําแหนง(+/-)

กระแสขาวในประเทศ
¾
¾
¾

¾

กระแสขาวระยะสั้น: วันนี้ภาพรวมเปนกลาง/บวก

เงินสด

หุน

¾

30 มิถุนายน 2552

SET Index ยังเดินหนาตอ โดยปดปรับเพิ่มขึ้น 5.80 จุด (+0.97%) ปดที่ 601.60 จุด
โดยกลุมธนาคาร +2.79% กลุมพลังงาน +0.17% นักลงทุนตางชาติขาย 234 ลบ.(+)
กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผูติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 สะสมรวม
เพิ่มเปน 1,330 คน โดยรักษาหายแลว 1,309ราย ขณะที่มีผูเสียชีวิต 3 ราย (-)
นายก ระบุรัฐบาลกําลังพิจารณายกเวนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการนําเขา
วัตถุดิบที่ใ ชใ นอุต สาหกรรมอัญ มณีแ ละเครื่ อ งประดั บ ให เหลื อเพี ย งร อ ยละ 1 จาก
ปจจุบันเก็บที่อัตรา รอยละ 7 (+)
กทช.คาดการเปดประมูลใบอนุญาต3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHZ จะอยูในชวงเดือน
ม.ค.53 เลื่อนจากกําหนดเดิมที่คาดจะจบในสิ้นปนี้(-)

กลยุทธการลงทุน: เก็งกําไรระยะสั้นหาก SETยืนไดที่ 606
¾ SET ยังคงเดินหนาตอไดสวนทางกับเราคาดวาจะ

ปจจัยภายนอกประเทศ
(+) 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%)
ป ด $71.49/
บารเรล
(+/-)ตั ว เ ล ข เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ห รั ฐ ฯ
สัปดาหนี้จับตาดูขอมูลจางงานของ
สหรัฐ โดยตลาดคาดอัตราวางงาน
ประจํ า เดื อ นมิ . ย.เพิ่ ม ขึ้ น 0.2%
แตะ 9.6% สูงสุดในรอบ 26 ป

ปจจัยภายในประเทศ
(+)SET Index เดินหนาตอเมื่อวัน
ศุกร โดยบวกไป 5.20จุด (+0.88%)
ปดที่ 595.80 จุด นักลงทุนตางชาติ
ซื้อสุทธิ 1,388 ลบ.
(-)กระทรวงสาธารณสุ ข รายงาน
พบผู ติ ด เชื้ อ ไข ห วั ด ใหญ ส ายพั น ธุ
ใหม 2009 สะสมรวม 1,330 คน
โ ด ย รั ก ษา ห า ย แ ล ว 1,309ร า ย
ขณะที่มีผูเสียชีวิต 3 ราย
(+/-)กทช.คาดการเป ด ประมู ล
ใบอนุญาต3G จะอยูในชวงเดือน
ม.ค.53 เลื่อนจากกําหนดเดิมที่คาด
จะจบในสิ้นปนี้

ดัชนีตลาดหุน
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การปรับตัวรายกลุม
Sector Performance (%Chg)
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ภาพเทคนิค : SHIN มีโอกาส outperform ADVANC

Trading Idea : ราคาหุน SHIN ยัง Laggard มาก
พุงขึนไปที
Sideways Down โดยแมทางพื้นฐานเรายังไมเห็น
70.55 บาท สูงสุดตั้งแต ส.ค.51
ปจจัยใหมๆชัดเจน แตทางดานเทคนิคชี้วาหาก SET
¾ ทางพื้นฐาน SHIN ยังถูกมากโดยหากคํานวนมูลคาหุน
ผาน 606 จุด ระยะสั้นมีโอกาสขึ้นตอได ดังนั้น
ของบริ ษั ท ลู ก ที่ SHIN ถื อ อยู ใ นตลาด(ADVANC
¾ Merchant Action: นักลงทุนระยะสั้น แบงพอรต 30%
42.67% THCOM 41.14% CSL 40%)พบวามีมูลคา
เก็งกําไรตามหาก SET ยืนเหนือ 606 จุดได โดยเนน
สูงถึง 36.77บาท/หุน เทียบกับราคาหุน SHIN ปจจุบัน
หุ น ขนาดใหญ ส ภาพคล อ งสู ง พลั ง งาน (BCP)
จะมี Discount ถึง 45%
ธนาคาร(TMB) สื่อสาร(DTAC THCOM ADVANC)
¾ SHIN เทรดที่ระดับ PER09 ที่ 10 เทาต่ํากวา ADVANC
แต ห ากผิ ด ทางให ใ ช แนวรั บ ที่ 600 จุ ด เป น จุ ด ตั ด
ที่ซื้อขายที่ระดับ PER 14.6 เทา และคาด Dividend
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outperform ADVANC SHIN เคลื่อนไหวใน bullish channel แนวรับ
ลงทุนระยะ
2 เดืวอิจารณาณในการลงทุ
น
จะซื้อADVANC เพื่อรับปนผลเราแนะนําซื้อ SHIN แทน
ลงทุนควรใช
น
20 บาท แนวตาน 22 บาท
¾ สวนตางระหวางราคาหุน ADVANC-SHIN

