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SET50 Index (Close 979.28 Chg -6.28)

S50M14 (Close 978.90 Chg -6.90)

แนวโนมของ SET50 ระยะกลางยังอยูในแนวโนมฟนตัว และสามารถ
ที่จะขามระดับ 968 จุดขึ้นมาไดแลว ถือวาเปนจุดเริ่มในการฟนตัวได
ตอเนื่อง แตยังคงไมขาม 988 จุด และเริ่มมีการยอตัวกลับลงมาบาง
แลว สั้น ๆ ถาต่ํากวาระดับแถว ๆ 974 จุดลงไป หรือดีดกลับไมขาม
แถว ๆ 984 จุด แนะนํา ขายลดความเสี่ยง หรือรอซื้อเมื่อออนตัว
12 June 2014 Statistics
Series
S50M14
S50U14
S50Z14
Investor Type
Institution
Foreign
Local

ลงแบบไมคอยดีด วันนี้ดีดไมขาม 985 จุด แนะนํา trading short
หวังผลปรับตัวลงรอบใหม ต่ํากวา 975 จุด ถือ short ตอ หวังผล
ปรับตัวลงไปแถว ๆ 967-963 จุด รับรูกําไร

Open

High

Low

983.2
979.0
976.9

988.0
983.7
981.5

978.0
973.8
972.6

Settle
978.9
974.5
973.2

Chg
-6.90
-7.10
-6.90

Long
21,709
6,489
46,597

Short
21,630
8,934
44,231

Net
79
-2,445
2,366

MTD
-11,927
-9,714
21,641

YTD
-4,377
-16,575
20,952
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Vol

OI

62,964
11,294
416

188,982
33,509
3,757

GFM14 (Close 19,510 Chg -50.00)

Gold Spot IQXGL (Close 1,272.90 Chg +12.35)

Source: RHB, Aspen

Source: RHB, Aspen

ราคาทองคําดีดตัวขึ้นแรง
จากจํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงานที่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับประเด็นที่อีรค
ั ถูกกลุมหัวรุนแรงเขายึดเมืองที่เปน
ศูนยกลางการผลิตน้ํามัน และขัดขวางการซอมทอที่สงตอน้ํามันไปตุรกี
ซึ่งเปน Hub สงตอน้ํามันไปยังยุโรป สงผลตอความกังวล Shortage
Supply น้ํามันโลกในระยะสั้น ทําใหราคาทองคําดีดตัวขึ้นแรง

พอรตระยะสั้น จากกลยุทธเดิมทําใหมีตนทุนสถานะ Long 19,340
บาท และราคาทองคําดีดตัวขึ้นอยางตอเนื่อง

จากกลยุทธเดิม เรามีตนทุนสถานะ Long ที่บริเวณ 1,250 ดอลลาร/
ออนซได โดยมีเปาหมายรีบาวนขึ้นไปถึง 1,272 ดอลลาร/ออนซ
ปรากฎวาราคาทองคําดีดตัวขึ้นถึงเปาหมายแลว กลยุทธวันนี้แนะใหปด
สถานะ Long รับรูก
 ําไรประมาณ 22 ดอลลาร/ออนซ และรอเปดสถานะ
Short เมื่อดีดตัวไมขามบริเวณ 1,283 ดอลลาร/ออนซ และหากเปด
สถานะ Short แลวดีดตัวขาม 1,293 ดอลลาร/ออนซ ให Stop Loss

ราคาทองคําปรับตัวลง จากกลยุทธเดิมเราไดแนะใหเปดสถานะ Long
ที่ 19,340 บาท โดยมีเปาหมายดีดตัวขึ้นไปถึง 19,700 บาท ปรากฎ
วาราคาทองคําดีดตัวขึ้นใกลเปาหมายแลว
กลยุทธวันนี้แนะใหปด
สถานะ Long รับรูกําไรประมาณ 360 บาท ที่ 19,700 บาท และรอเปด
สถานะ Short หากดีดตัวไมขาม 19,800 บาท ทั้งนี้มีจุด Stop Loss
หากเปดสถานะ Short และราคาทองคําดีดตัวขาม 19,950 บาท

12 June 2014 Statistics
Series
GFM14
GFQ14
GF10M14
GF10Q14
Investor Type
Institution
Foreign
Local

Open
19,560
19,610
19,550
19,620

High
19,560
19,630
19,560
19,630

Low
19,470
19,540
19,470
19,540

Settle
19,510
19,570
19,510
19,570

Chg
-50.00
-50.00
-50.00
-60.00

Long
1,120
17
1,216

Short
1,362
10
981

Net
-242
7
235

MTD
92
-163
71

YTD
1,533
-7,670
6,137
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Vol

OI

230
97
1,464
424

2,498
1,126
7,537
4,193
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BRENT SPOT (Daily Graph)

BRM14 (Close 3,613 Chg +39.00)

Source: RHB, Aspen

Source: RHB, Aspen

ราคาน้ํามันดีดตัวขึ้นแรง
โดยกลุมหัวรุนแรงไดเขายึดเมืองเคอรคุด
(ศูนยกลางการผลิตน้ํามันตอนเหนือของอีรัก) และไดขัดขวาง การ
ซอมทอสงน้ํามันจากเมืองเคอรคุดไปตุรกี
ซึ่งอีรักมีกําลังการผลิต
น้ํามันดิบเปนอันดับสองในโอเปค ทําใหกระทบคอนขางรุนแรง
จากกลยุทธเดิม เรามีตนทุนสถานะ Long ที่บริเวณ 3,525 บาท/
บารเรล โดยมีเปาหมายดีดตัวขึ้นทดสอบ 3,585 บาท/บารเรล เปน
เปาหมายแรก และ 3,650 บาท/บารเรล เปนเปาหมายที่สอง ปรากฎ
วาหลังจากรับรูกําไร ประมาณ 60 บาท/บารเรลจากการปดสถานะ
Long
ครึ่งหนึ่งแลว
เราไดแนะใหถือไวอีกครึ่งเพื่อลุนดีดตัวถึง
เปาหมายที่สองที่ 3,630 - 3,650 บาท/บารเรล กลยุทธวันนี้แนะให
ปดสถานะ Long รับรูกําไรทั้งหมด
12 June 2014 Statistics
Series

Open

High

Low

Settle

Chg

Vol

OI

BRM14
BRN14

3,564
3,554

3,615
3,608

3,564
3,554

3,613
3,605

+39.00
+46.00

104
166

211
197

Investor Type
Institution
Foreign
Local

Long

Short

Net

MTD

YTD

240
81

1
320

239
-239

8
-239
231

2
201
-203

See important disclosure notice at the end of report
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Key Futures News
ธนาคารกลางจีนออกแถลงการณหนุนแบงกปลอยกูธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ
ธนาคารกลางจีนไดออกแถลงการณเมือ
่ วานนี้วา
โดยเรียกรองใหธนาคาร
พาณิชยพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของตนเอง เชน การขยายวงเงินกูแก
บริษัทภายใตการประกันสินเชือ
่ สงอก
และเพิ่มความยืดหยุนใหแกวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่ตองการเงินทุน
ขณะที่วิสาหกิจที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจะไดรับการสงเสริมใหออกตราสารหนี้ และบริษัทขนาดกลางและ
เล็กก็จะมีทางเลือกในการตราสารหนี้เชนกัน
จีนหนุนเอกชนลงทุนดานสาธารณูปโภค มุงกระตุนเศรษฐกิจเติบโต
รัฐบาลจีนกําลังสนับสนุนการลงทุนในหลายดาน เพื่อกระตุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เนื่องการลงทุนยังคงมีบทบาทสําคัญสําหรับเศรษฐกิจของประเทศ
นายหวง หมิน ผูอํานวยการฝายการลงทุนในสินทรัพยถาวร ในสังกัด NDRC
กลาวในระหวางการแถลงขาวตอสื่อมวลชนวา
"รัฐบาลเปดกวางใหมีการ
ลงทุนของเอกชนมากขึน
้ ในหลายพื้นที่
ซึ่งจะชวยหนุนเศรษฐกิจใหมี
เสถียรภาพ
ธ.กลางญี่ปน
ุ เปดฉากการประชุมวันแรก
คาดคงนโยบายผอนคลาย
เพื่อกระตุนศก.
ธนาคารกลางญี่ปุนไดเริ่มการประชุมนโยบายที่จัดขึ้นเปนเวลา 2 วันแลวใน
วันนี้
โดยมีการคาดการณวา
ธนาคารกลางญี่ปุนหรือบีโอเจจะยังคงใช
นโยบายเดิมตอไป และคงระดับการประเมินเศรษฐกิจที่วาเศรษฐกิจญี่ปน
ุ ไดมี
การฟนตัวอยางตอเนื่อง บอรดนโยบายของบีโอเจจะพิจารณาวาการปรับขึ้น
ภาษีการบริโภคเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผานมาไดสงผลกระทบตอการฟนตัวของ
เศรษฐกิจอยางไร แตมีแนวโนมวาบอรดจะมีความเห็นวาผลกระทบจากการ
ขึ้นภาษีดังกลาว อยูในวงจํากัด
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเพิ่มขึน
้ 0.8% ในเดือนเม.ย.
สํานักงานสถิตแ
ิ หงสหภาพยุโรป
หรือยูโรสแตท
เปดเผยวา
ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนเม.ย. จากเดือนมี.ค.

ปฏิทินเศรษฐกิจที่สําคัญ
วันที่9 ญี่ปุนเผยดุลการชําระเงินเดือน เม.ย.
วันที่9 ญี่ปุนเผยยอดปลอยกูภาคธนาคารเดือน พ.ค.
วันที่9 ญี่ปุนเผยประมาณการครั้งที่ 2 ไตรมาส 1/57
วันที่9 ญี่ปุนเผยผลสํารวจความเชื่อมัน
่ ผูบริโภคเดือน พ.ค.
วันที่10 จีนเผยดัชนีราคาผูผลิต (PPI) เดือน พ.ค.
วันที่10 จีนเผยดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) เดือน พ.ค.
วันที่10 สหรัฐเผยสต็อกน้ํามันดิบรายสัปดาหจาก API
วันที่11 สหรัฐเผยสต็อกน้ํามันดิบจาก EIA
วันที่11 สหรัฐเผยดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางเดือน พ.ค.
วันที่12 ญี่ปน
ุ เผยยอดคําสั่งซื้อเครือ
่ งจักรเดือน เม.ย.
วันที่12 ธนาคารกลางญี่ปน
ุ ประชุมนโยบายการเงินประจําเดือน มิ.ย.
วันที่12 อียูเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย.
วันที่12 สหรัฐเผยจํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงานรายสัปดาห
วันที่12 สหรัฐเผยดัชนีราคานําเขา – สงออก เดือน พ.ค.

สหรัฐเผยผูขอรับสวัสดิการวางงานรายสัปดาหเพิ่มขึน
้ 4,000 ราย
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปดเผยวา จํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงานครั้งแรกใน
รอบสัปดาหทส
ี่ ิ้นสุดวันที่ 7 มิ.ย.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4,000 ราย แตะที่ 317,000
ราย ตรงขามกับทีน
่ ักวิเคราะหสวนใหญคาดวาจะลดลงมาอยูที่ระดับ 310,000
ราย อยางไรก็ตาม จํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงานขยับขึ้นเพียงเล็กนอย ซึง่
สะทอนใหเห็นวาตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงแข็งแกรง สวนจํานวนผูขอรับ
สวัสดิการวางงานโดยเฉลี่ย 4 สัปดาห ซึ่งสามารถวัดแนวโนมตลาดแรงงาน
ไดดีกวาเพราะมีความผันผวนนอยกวาตัวเลขรายสัปดาหนั้น ปรับตัวเพิ่มขึน
้
4,750 ราย แตะที่ 315,250 ราย
สหรัฐเผยยอดคาปลีกเดือนพ.ค.เพิม
่ ขึ้น
0.3%
นอยกวาการ
คาดการณ
กระทรวงพาณิชยสหรัฐรายงานวา
ยอดคาปลีกเดือนพ.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น
0.3%
แตยงั นอยกวาที่นักวิเคราะหสวนใหญคาดวาจะเพิ่มขึ้น
0.6%
ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชยไดปรับเพิ่มการประมาณการยอดคาปลีกเดือน
เม.ย.เปนขยายตัว 0.6% จากกอนหนานี้ที่ระบุวาขยายตัวเพียง 0.1%
สหรัฐเผยสต็อกสินคาคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย.เพิ่มขึน
้ 0.6% สูง
กวาคาดการณ
กระทรวงพาณิชยสหรัฐรายงานวา สต็อกสินคาคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย.
ปรับตัวขึ้น 0.6% ซึ่งเปนการปรับตัวขึ้นแข็งแกรงสุดในรอบ 6 เดือน และ
มากกวาที่นักวิเคราะหสวนใหญคาดวาจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% ทั้งนี้ การที่
ภาคธุรกิจเพิ่มสต็อกสินคาคงคลังถือเปนสัญญาณบวกตอเศรษฐกิจ เนื่องจาก
สต็อกสินคาคงคลังภาคธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจะมีสวนสนับสนุนการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(สํานักขาวอินโฟเควสท)
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RHB Guide to Investment Ratings
Buy: Share price may exceed 10% over the next 12 months
Trading Buy: Share price may exceed 15% over the next 3 months, however longer-term outlook remains uncertain
Neutral: Share price may fall within the range of +/- 10% over the next 12 months
Take Profit: Target price has been attained. Look to accumulate at lower levels
Sell: Share price may fall by more than 10% over the next 12 months
Not Rated: Stock is not within regular research coverage
Disclosure & Disclaimer
All research is based on material compiled from data considered to be reliable at the time of writing, but RHB does not make any
representation or warranty, express or implied, as to its accuracy, completeness or correctness. No part of this report is to be
construed as an offer or solicitation of an offer to transact any securities or financial instruments whether referred to herein or
otherwise. This report is general in nature and has been prepared for information purposes only. It is intended for circulation to the
clients of RHB and its related companies. Any recommendation contained in this report does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This report is for the information of
addressees only and is not to be taken in substitution for the exercise of judgment by addressees, who should obtain separate
legal or financial advice to independently evaluate the particular investments and strategies.
RHB, its affiliates and related companies, their respective directors, associates, connected parties and/or employees may own or
have positions in securities of the company(ies) covered in this research report or any securities related thereto, and may from
time to time add to, or dispose off, or may be materially interested in any such securities. Further, RHB, its affiliates and related
companies do and seek to do business with the company(ies) covered in this research report and may from time to time act as
market maker or have assumed an underwriting commitment in securities of such company(ies), may sell them or buy them from
customers on a principal basis and may also perform or seek to perform significant investment banking, advisory or underwriting
services for or relating to such company(ies), as well as solicit such investment, advisory or other services from any entity
mentioned in this research report.
RHB and its employees and/or agents do not accept any liability, be it directly, indirectly or consequential losses, loss of profits or
damages that may arise from any reliance based on this report or further communication given in relation to this report.
The term “RHB” shall denote where applicable, the relevant entity distributing the report in the particular jurisdiction mentioned
specifically herein below and shall refer to RHB Research Institute Sdn Bhd, its holding company, affiliates, subsidiaries and related
companies.
All Rights Reserved. This report is for the use of intended recipients only and may not be reproduced, distributed or published for
any purpose without prior consent of RHB and RHB accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect.
Malaysia
This report is published and distributed in Malaysia by RHB Research Institute Sdn Bhd (233327-M), Level 11, Tower One, RHB
Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, a wholly-owned subsidiary of RHB Investment Bank Berhad (RHBIB), which in turn
is a wholly-owned subsidiary of RHB Capital Berhad.
As of 13 June 2014, RHBIB does not have proprietary positions in the subject companies, except for:
a)
As of 13 June 2014, none of the analysts who covered the stock in this report has an interest in the subject companies covered in
this report, except for:
a)
Singapore
This report is published and distributed in Singapore by DMG & Partners Research Pte Ltd (Reg. No. 200808705N), a wholly-owned
subsidiary of DMG & Partners Securities Pte Ltd, a joint venture between OSK Investment Bank Berhad, Malaysia (“OSKIB”) and
Deutsche Asia Pacific Holdings Pte Ltd (a subsidiary of Deutsche Bank Group). DMG & Partners Securities Pte Ltd is a Member of
the Singapore Exchange Securities Trading Limited and is a subsidiary of OSKIB, which in turn is a wholly-owned subsidiary of RHB
Capital Berhad. DMG & Partners Securities Pte Ltd may have received compensation from the company covered in this report for
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Where the research report is produced by an RHB entity (excluding DMG & Partners Research Pte Ltd) and distributed in Singapore,
it is only distributed to "Institutional Investors", "Expert Investors" or "Accredited Investors" as defined in the Securities and
Futures Act, CAP. 289 of Singapore. If you are not an "Institutional Investor", "Expert Investor" or "Accredited Investor", this
research report is not intended for you and you should disregard this research report in its entirety. In respect of any matters
arising from, or in connection with this research report, you are to contact our Singapore Office, DMG & Partners Securities Pte Ltd.
Hong Kong
This report is published and distributed in Hong Kong by OSK Securities Hong Kong Limited (“OSKSHK”), a subsidiary of OSK
Investment Bank Berhad, Malaysia (“OSKIB”), which in turn is a wholly-owned subsidiary of RHB Capital Berhad.
OSKSHK, OSKIB and/or other affiliates may beneficially own a total of 1% or more of any class of common equity securities of the
subject company. OSKSHK, OSKIB and/or other affiliates may, within the past 12 months, have received compensation and/or
within the next 3 months seek to obtain compensation for investment banking services from the subject company.
Risk Disclosure Statements
The prices of securities fluctuate, sometimes dramatically. The price of a security may move up or down, and may become
valueless. It is as likely that losses will be incurred rather than profit made as a result of buying and selling securities. Past
performance is not a guide to future performance. OSKSHK does not maintain a predetermined schedule for publication of research
and will not necessarily update this report
Indonesia
This report is published and distributed in Indonesia by PT OSK Nusadana Securities Indonesia, a subsidiary of OSK Investment
Bank Berhad, Malaysia, which in turn is a wholly-owned subsidiary of RHB Capital Berhad.
Thailand
This report is published and distributed in Thailand by OSK Securities (Thailand) PCL, a subsidiary of OSK Investment Bank
Berhad, Malaysia, which in turn is a wholly-owned subsidiary of RHB Capital Berhad.
Other Jurisdictions
In any other jurisdictions, this report is intended to be distributed to qualified, accredited and professional investors, in compliance
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