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AIT AIT คงเปาหมายรายไดปนี้ท่ี 3.3 พันลานบาท หลังมีงานในมือแลว 1.5-1.6 พันลานบาทใน
ส้ินไตรมาส 2/52 ขณะเดียวกัน บริษัทยังเดินหนาเขาประมูลงานใหม ๆ อยางตอเนื่องเชนกัน 
ซ่ึงคาดวาในครึ่งปหลังจะมีงานเปดประมูลอีกจํานวนหลายพันลานบาท (รอยเตอร) 

  

CSL CSL ลดเปาหมายรายไดในปนี้เหลือใกลเคียงปกอนท่ีระดับ 2.66 พันลานบาท จากเดิมท่ีคาด
วาจะสูงกวาปกอน หลังลูกคาลดการใชงานลง แตมองกําไรสุทธิมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากปกอน 
หลังมองหาลูกคาองคกรใหมเพิ่มเติม (รอยเตอร) 

  

MFEC MFEC คงเปากําไรสุทธิปนี้ใกลเคียงปกอน แมมองอัตรากําไรจะลดลงจากปท่ีผานมา หลังการ
แขงขันดานราคามีมากขึ้น และการเปดตลาดใหมท่ีมีมารจ้ินตํ่ากวา และบริษัทมีแผนประมูลงาน
ใหมราว 900 ลานบาทในครึ่งหลังปนี้ โดยคาดวาจะไดงานราว 70% ของมูลคางานท่ีเขา
ประมูลท้ังหมด (รอยเตอร) 

  

PRIN PRIN ปรับกลยุทธเนนสรางอสังหาริมทรัพยแนวราบ แทนคอนโดมิเนียม เนื่องจากความ
ตองการของตลาดคอนโดมิเนียมเต็ม รวมท้ังยังมีสต็อกในตลาดเหลือเปนจํานวนมาก และปนี้
ยังคงเปาหมายรายไดไวท่ีระดับ 4.5 พันลานบาท (รอยเตอร) 

  

SIMAT SIMAT คาดรายไดรวมปหนาแตะระดับพันลานบาท เพิ่มขึ้นจากปนี้ หลังจะเขาซ้ือหุน 60% ใน
บริษัทขายอุปกรณคอมพิวเตอรในมาเลเซีย โดยบริษัทจะใชเงินลงทุน 66 ลานบาท เพื่อซ้ือหุน
อัตราสวนดังกลาว ในบริษัท E-Tech IT SDN.BHD. ประเทศมาเลเซีย (รอยเตอร) 

  

THCOM THCOM คงเปาปนี้มีกําไรสุทธิ และคาดเปดใหบริการไอพีสตาร ในอินเดียไดในครึ่งปหลังนี้ 
ท้ังนี้ ในครึ่งหลังปนี้ตลาดอินเดียและจีน จะเปนตลาดสําคัญท่ีจะเขามาและทําใหดาวเทียมไอ
พีสตารถึงจุดคุมทุน โดยต้ังเปาไววาแบนดวิธของไอพีสตาร จะขายได 13-15% ของแบนดวิธ
ท้ังหมด 40 ก๊ิกกะไบท (รอยเตอร) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทันขาว...กาวทันหุน 

khwanban
Rectangle



 
 

    

          
 

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 ปรับขึ้นไดเล็กนอย โดยบวกไป 36.58 จุด (+0.39%) ปดที่ 9,398.19 จุด 
กลุมพลังงานเพิ่มขึ้น +1.00% กลุมการเงิน +1.60%(+) 

 ราคาน้ํามันดิบ NYMEX สงมอบ ก.ย.ปรับเพิ่มขึ้น $0.36 ปด $70.52/บารเรล (+) 
 ดัชนีคาระวางเรือปรับขึ้นเปนครั้งแรกหลังด่ิงลง10 วันติดตอกัน โดยบวกไปได 73 จุด ปดที่ 

2,685 จุด (+) 
 ราคาทองคํา COMEX ปรับเพิ่มขึ้น $4.0 ปดที่ $956.50/ออนซ (+/-) 
 คาการกลั่นสิงคโปรปดที่ $3.09/bbl ลดลงจาก $3.87/bbl ในวันกอนหนา(+/-) 
 กระทรวงพาณิชยสหรัฐเผยตัวเลขสต็อกสินคาคงคลังภาคธุรกิจปรับลง 1.1 % ในเดือน
มิ.ย. หลังจากลดลง 1.2 % ในเดือนพ.ค.และลดลงมากกวาที่ตลาดคาดไวที่ 0.9% (+/-) 

 กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยจํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงานครั้งแรกประจําสัปดาหเพิ่มขึ้น 
4,000 ราย สู 558,000 ราย มากกวาที่ตลาดคาดจะอยูที่ 545,000 ราย(+/-) 

 กระทรวงพาณิชยสหรัฐยอดคาปลีกขยับลง 0.1 % ในเดือนก.ค. หลังปรับขึ้น 0.8 % ใน
เดือนกอนหนา สวนทางกับที่ตลาดคาดวายอดคาปลีกอาจเพิ่มขึ้น  0.7% (+/-) 

 ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยคืนนี้จะมีรายงานตัวเลขเงินเฟอ เดือนก.ค.และ 
ดัชนีความเชื่อมั่นขั้นตนเดือนส.ค.(+/-) 

กระแสขาวในประเทศ 
 SET Index ปรับเพิ่มขึ้นแรงตามตลาดหุนในตางประเทศ โดย บวกไป 12.66 จุด (+

1.97%) ปด 655.68 จุด นักลงทุนตางชาติซ้ือสุทธิ 167 ลบ.(+) 
 ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะรายงานครบในวันนี้  โดยลาสุด PTTCH  

ประกาศงบ Q2/52 มีกําไรสุทธิ 2,140 ลบ.พลิกจากขาดทุน 393 ลบ.ในไตรมาสกอน แต
จัดวาเปนไปตามที่คาดไว ,ADVAMC ประกาศกําไรสุทธิ 4,197ลบ.ลดลง 8.1%QoQ 
และ 33.7%YoY เปนไปตามที่ตลาดคาด ,THAI ประกาศขาดทุนสุทธิ 5,403 ลบ.พลิก
จากกําไรสุทธิ 7,867 ลบ.ใน Q1/52 และต่ํากวาที่เราและตลาดคาดไว ขณะที่ตองจับตา
หุนหลักอื่นๆซึ่งจะทยอยประกาศโดย PTT ESSO TRUE และ TTA จะประกาศวันนี้(+/-) 

 สําหรับประเด็นการเมืองระยะสั้นตองติดตาม การพิจารณาของ กกต.กรณี 44 สส.ถือหุน
เขาขายเปนสัมปทานภาครัฐ โดยจะพิจารณาในวันที่ 18 ส.ค. และการยื่นถวายฎีกา ของ
กลุมเสื้อแดงในวันที่ 17 ส.ค.(+/-) 

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

สหรัฐ-Dow Jones 9,398.19 0.39 1.53 12.80 

สหรัฐ-S&P 500 1,012.73 0.69 1.57 12.39 

สหรัฐ-NASDAQ 2,009.35 0.53 1.83 12.05 

จีน-SHSZ300  3,440.82 1.28 -6.07 -0.40 

ฮองกง-Hang Seng 20,861.30 2.08 -0.18 16.64 

ญี่ปุน-NIKKEI 10,606.62 0.85 1.87 14.52 

เกาเหลีใต-KOSPI 1,583.93 1.23 0.50 14.32 

ไทย - SET Index 655.68 1.97 2.42 13.49 

 การปรับตัวรายกลุม 
Sector Performance (%Chg) US ASIA 

Integrated Oil & Gas 0.38 2.03 

Oil & Gas Refining  2.88 2.25 

Coal & Consumable Fuels 6.51 3.12 

Commodity Chemicals 1.13 -0.16 

Diversified Banks 3.24 1.56 

Homebuilding 1.56 0.99 

Real Estate -1.93 2.22 

Wireless Telecommunication 1.56 2.10 

Movies & Entertainment 0.00 -0.37 

Electronic Equipment Manuf 0.77 0.00 

Auto Parts & Equip 0.49 0.54 

ความนาซื้อลงทุนระยะกลาง: ปานกลาง 

 
 
 
 

ภาพเทคนิค: New High 

ดัชนีสามารถผานแนวตาน 650 จุดวานนี้พรอมดวย volume 
เรามองวานี้จะเปนการขึ้น wave สุดทายของขาขึ้นรอบนี้ โดย
นาจะมีโอกาส peak บริเวณกรอบแนวตานที่ 666-670 จุด กล
ยุทธ หากมีหุนใหถือ let profit run หรือเก็งกําไรระยะสั้นได 
แนวรับ 651 จุด 

กระแสขาวระยะส้ัน: วันนี้ภาพรวมเปนกลาง 
ปจจัยภายนอกประเทศ ปจจัยภายในประเทศ 

(+) ดัชนี Dow Jonesปรับขึ้นได
เล็กนอย โดยบวกไป 36.58 จุด (+
0.39%) ปดที่ 9,398.19 จุด 
(+) ราคาน้ํามันดิบ NYMEX สง
มอบ ก.ย.ปรับเพิ่มขึ้น $0.36 ปด 
$70.52/บารเรล 
(+/-)กระทรวงแรงงานสหรัฐเผย
จํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงาน
คร้ังแรกประจําสัปดาห เพิ่ มขึ้ น 
4,000 ร า ย  สู  558,000 ร า ย 
มากกว า ที่ ต ล าดค าดจะอยู ที่ 
545,000 ราย 

(+)SET Index ปรับเพิ่มขึ้นแรงตาม
ตลดาหุนในตางประเทศ โดย บวก
ไป  1 2 . 6 6  จุ ด  ( + 1 . 9 7 %) ป ด 
655.68 จุด นักลงทุนตางชาติซื้อ
สุทธิ 167 ลบ 
(+/-)ยังตองจับตาการประกาศงบ
ของบริ ษั ท จดทะ เบี ยน ใน โค ง
สุ ด ท า ย  โ ด ย หุ น ห ลั ก 
PTT,TTA,TRUE จะประกาศในวันนี้ 
(+/-) ประเด็นการเมืองระยะสั้นยัง
ตองจับตาการยื่นถวายฎีกาของ
กลุมเสื้อแดงในวันที่ 17 ส.ค.นี้  
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กลยุทธการลงทุน : ทยอยปรบัพอรต  กราฟ : BCP ทดสอบ High เดิม 
 

 ราคาหุน BCP และ BCP-DR1 มีแนวโนมทดสอบ high เดิม
ที่ 15.70 บาท และ 15.10 บาทตามลําดับ ซ่ึงในทางกลยุทธ 
BCP-DR1 นาสนใจกวาเนื่องจากราคาปจจุบันซ้ือขายกันที่ -
0.90 บาท discount จาก BCP แนะนําซ้ือ 

 Trading Idea : ซ้ือเก็งกําไร BCP และ BCP-DR1   
 หลังจากจบฤดูกาลประกาศงบคาด SET ระยะสันจะ
เร่ิมพักฐาน อยางไรก็ตามเนื่องจากปจจัยตางประเทศ
ที่ยังเปนกลาง ทําใหคาดการปรับตัวของ SET จะอยู
ในลักษณะ Sideways Down ไมไดด่ิงลงแรง ดังนั้น 
เรามองวายังเลนสั้นได แตใหจํากัดพอรตโดยปรับจาก
ซ้ือสะสมขาขึ้น เปน Trading Buy ระยะสั้นแทน   

  Merchant Action: ลดน้ําหนักการลงทุนในหุนจาก 
50% เปน 30% โดยหุนที่ยังไมประกาศงบ แนะนําถือ
รอขาย(ESSO TRUE) สวนที่ประกาศงบแลว(AIT 
SPALI QH TVO THCOM)ใหทยอยขายทํากําไรและ
โยกเงินที่ขายออกมา Trading Buy ตามภาวะตลาด 
โดยหุนแนะนําสําหรับการซ้ือเก็งกําไรระยะสั้น CPF 
BCP TMB TTA TOP และ IRPC   

ถือหุน 30% 

 BCP ประกาศงบ Q2/52 ทําจุดสูงสุดเปน
ประวัติการณที่ 2.7 พันลบ.เพิ่มขึ้น 69.9%QoQ และ 
46.4%YoY มากกวาที่เราและตลาดประเมินไว 

 นอกจากกําไรที่ ดีแลว คาดจะเห็นการจายปนผล
ระหวางกาลไดเปนครั้งแรก โดยเชื่อวาบริษัทจะ
ประกาศในเร็วๆนี้ โดยหากประเมินจากEPS ครึ่งปที่ 
3.87 บาท เราคาดปนผลระหวางกาลที่ 1 บาท/หุน  

 ราคาหุนไมแพง โดยซื้อขายที่ PE เพียง 2.5 เทาจาก
ประมาณการป 52 ของเรา 

 นอกจาก BCP ที่นาสนใจแลว BCP-DR1 ยิ่งนาสนใจ
กวา โดยราคาลาสุดมี Discount จากBCP 6.3% แต
มีสิทธิ์เหมือน BCP รวมทั้งการรับปนผลดวย ดังนั้น 
แนะนํา ซ้ือเก็งกําไรทั้ง BCP และ BCP-DR1 

หุน เงินสด 
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