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SET50 Index (Close 985.87 Chg +6.04)

S50U14 (Close 979.70 Chg +7.00)

แนวโนมของ SET50 ระยะกลางยังอยูในแนวโนมฟนตัว สัปดาหกอน
ปรับตัวลงไปไมถึงระดับที่คาดการณ (968-965 จุด) แลวสามารถฟน
ตัวกลับขึ้นมาอยางแข็งแกรง สั้น ๆ ดีดกลับขึ้นมาไดตามคาดแถว ๆ
985 จุด มีลุนดีดกลับตอแถว ๆ 990-993 จุดกอน ขามแถว ๆ นี้ได
ลุนตอแถว ๆ 997-999 จุดไดตอไป
25 June 2014 Statistics
Series
S50U14
S50Z14
S50H15
Investor Type
Institution
Foreign
Local

ดีดกลับขึ้นมาแถว ๆ 980 จุดไดสําเร็จ สั้น ๆ ไมต่ํากวาแถว ๆ 977975 จุด แนะนํา trading long หวังผลดีดกลับขึ้นไปแถว ๆ 985-987
จุดกอน ไมขาม 988-989 จุด รับรูกําไร แตถาขามได ลุนตอแถว ๆ
994-995 จุด รับรูกําไร

Open
972.5
970.0
969.0

High
980.3
979.0
975.9

Low
970.7
969.4
969.0

Settle
979.7
978.4
975.8

Chg
+7.00
+7.40
+6.40

Long
22,236
101,535
52,662

Short
22,373
101,987
52,073

Net
-137
-452
589

MTD
1,165
-30,658
29,493

YTD
8,715
-37,519
28,804
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Vol
89,119
2,402
215

OI
129,428
6,568
1,380

GFQ14 (Close 20,320 Chg -150.00)

Gold Spot IQXGL (Close 1,318.10 Chg -0.20)

Source: RHB, Aspen

Source: RHB, Aspen

ราคาทองคําผันผวนอยางตอเนื่อง โดยสหรัฐเผยจีดีพีไตรมาส 1/57
หดตัว (จีดีพีขั้นสุดทาย) ซึ่งไมใชเรื่องแปลกเนื่องมาจากชวงนั้นเปน
ชวงที่สภาพอากาศหนาวเย็นในอเมริกา ซึ่งกระทบตอการบริโภค และ
สถานบริการหลายแหงตองปดชั่วคราว

พอรตระยะสั้น จากกลยุทธวานนี้เราไดแนะใหรอเปดสถานะ Long หาก
ดีดขาม 20,550 บาท หรือ Short หากปรับตัวหลุด 20,150 บาท

จากกลยุทธวานนี้ เราไดแนะใหเปดสถานะ Short หากปรับตัวหลุด
ราคาทองคําดีดตัวขึ้น จากกลยุทธวานนี้เราไดแนะใหเปดสถานะ Short
1,306 ดอลลาร/ออนซ โดยมีเปาหมายปรับตัวลงไปถึง
1,290
หากปรับตัวหลุด 20,150 บาท โดยมีเปาหมายปรับตัวลงไปถึง 19,850
ดอลลาร/ออนซ หรือหากดีดขามบริเวณ 1,330 ดอลลาร/ออนซ แนะ
บาท แตทั้งนี้หากดีดขาม 20,500 บาท แนะใหเปดสถานะ Long ตาม
ใหเปดสถานะ Long ตามขึ้นไปถึง 1,355 ดอลลาร/ออนซ โดยมีจุด
ขึ้นไปโดยมีเปาหมายดีดขึ้นไปถึง 20,850 บาท และมีจุด Stop Loss
Stop Loss ฝง Short ที่ 1,316 ดอลลาร/ออนซ ปรากฎวาราคาทองคํา
ฝง Short ที่ 20,280 บาท ปรากฎวายังไมถึงจุดเปดสถานะใดๆ กล
ผันผวนมาก โดยดีดตัวขึ้นไปสูงสุดที่ 1,324 ดอลลาร/ออนซ และยอ
ยุทธวันนี้ยังคงเนนการรอแนะใหคงกลยุทธไวตามเดิม
ลงต่ําสุดที่ 1,309 ดอลลาร/ออนซ ทําใหยังไมถึงจุดเปดสถานะใดๆ
กลยุทธวันนี้เนนการรอเปนสําคัญ แนะคงกลยุทธไวตามเดิมเหมือนวาน
นี้
25 June 2014 Statistics
Series
Open
High
Low
Settle
Chg
Vol
OI
20,470
20,470
20,260
20,320
-150.00
GFQ14
762
1,851
20,520
20,520
20,310
20,370
-160.00
GFV14
184
1,469
20,470
20,470
20,270
20,320
-160.00
2,728
5,566
GF10Q14
20,520
20,520
20,330
20,370
-160.00
578
3,928
GF10V14
Investor Type
Institution
Foreign
Local

Long
3,117
52
3,162

Short
3,546
289
2,496
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Net
-429
-237
666

MTD
5,249
515
-5,764

YTD
6,690
-6,992
302
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BRENT SPOT (Daily Graph)

BRN14 (Close 3,704 Chg +4.00)

Source: RHB, Aspen

Source: RHB, Aspen

ราคาน้ํามันปรับตัวลง โดย EIA เผยสต็อกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นทั้งๆที่
นักวิเคราะหคาดการณวาจะลดลง
ซึ่งเปนปจจัยที่หนุนราคาน้ํามัน
ขึ้นมาระหวางสัปดาหนี้ แตทั้งนี้ลาสุด ยูเอ็นไดเผยตัวเลขผูเสียชีวิต
ในอีรักกวา 1,000คน ตั้งแตตนเดือน มิ.ย. และยูเอ็นเรียกรองใหนํา
ตัวกลุมผูกระทําผิดเขากระบวนการยุติธรรม ทําใหเรามองวาการที่ยู
เอ็นเริ่มแสดงการมีบทบาทจะสงผลคลายความกังวลตอเหตุการณใน
อีรัก ซึ่งควรจะสงผลใหราคาน้ํามันปรับตัวลง
จากกลยุทธเดิม ทําใหเรามีสถานะ Short ที่ 3,715 บาท/บารเรล
โดยมีเปาหมายปรับตัวลงไปถึง 3,650 บาท/บารเรล กอนในเบื้องตน
โดยมีจุด Stop Loss ฝง Short หากดีดขาม 3,745 บาท/บารเรล
ปรากฎวาราคาน้ํามันเริ่มปรับตัวลงแลว กลยุทธวันนี้แนะใหคงกลยุทธ
ไวเหมือนวานนี้และรอตามเปาหมายเดิมที่แนะไว
25 June 2014 Statistics
Series

Open

High

Low

Settle

Chg

Vol

OI

BRN14
BRQ14

3,708
3,703

3,723
3,712

3,693
3,690

3,704
3,690

+4.00
-4.00

74
30

317
130

Investor Type
Institution
Foreign
Local

Long

Short

Net

MTD

YTD

6
18
85

7
15
87

-1
3
-2

7
-86
79

1
354
-355

See important disclosure notice at the end of report
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Key Futures News
พาณิชยเผยสมาชิกอาเซียนทยอยลดภาษีเหลือ 0% เกือบครบทุก
รายการ
ที่ประชุมการดําเนินการภายใตความตกลงการคาสินคาของอาเซียน ครั้งที่ 15
ไดหารือและผลักดันใหสมาชิกลดภาษีนําเขาสินคาระหวางกันเปน
0%
ทั้งหมด ซึ่งสมาชิกเกา 6 ประเทศ ไดแก ไทย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส,
อินโดนีเซีย, สิงคโปร และบรูไน ไดลดภาษีเปน 0% แลวตั้งแตป 53 สวน
อาเซียนใหม 4 ประเทศ คือ ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร และเวียดนาม มีกําหนด
ตองลดภาษีเปน 0% ภายในป 58 แตขณะนี้ดําเนินการลดภาษีเกือบทั้ง
หมดแลว
GfK
เผยความเชื่อมัน
่ ผูบ
 ริโภคเยอรมนีเดือนก.ค.แกรง
ขานรับ
มาตรการอีซีบี
ผลการสํารวจโดยบริษัทวิจัย GfK เผยใหเห็นวา ความเชื่อมั่นของผูบริโภค
เยอรมนีในเดือนก.ค.ปรับตัวขึ้นแตะ 8.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในเดือนมิ.ย. และสูง
กวาคาดการณของนักวิเคราะหสวนใหญที่ 8.5 สําหรับความเชื่อมั่นในเดือน
มิ.ย.มีการปรับเพิ่มขึ้นเปน 8.6 จากเดิมที่รายงานไวที่ 8.5 ทั้งนี้ ผูบริโภค
เยอรมนีมีมุมมองบวกมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจของภูมภ
ิ าค หลังจาก
ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ดําเนินมาตรการกระตุนทางการเงินเพิ่มเติมใน
เดือนนี้
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินคาคงทนรวงลง 1.0% ในเดือนพ.ค.
กระทรวงพาณิชยของสหรัฐเปดเผยวา ยอดสั่งซือ
้ สินคาคงทนปรับตัวลดลง
1.0% ในเดือนพ.ค. หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนเม.ย. นับวาลดลงครั้ง
แรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากความตองการเครื่องจักร คอมพิวเตอร สินคา
อิเล็กทรอนิก และสินคาทุนดานกลาโหม ตางปรับตัวลดลง หากไมนับรวม
สินคาหมวดขนสงที่มีความผันผวนสูง ยอดสั่งซื้อสินคาคงทนเดือนพ.ค.ขยับ
ลง 0.1%
สหรัฐเผยจีดีพีไตรมาส 1/2557 หดตัว 2.9% รวงหนักสุดในรอบ 5 ป
กระทรวงพาณิชยของสหรัฐรายงานวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดี
พี) ขั้นสุดทายในชวงไตรมาส 1/2557 หดตัวลง 2.9% ซึ่งถือวารวงลงอยาง
รวดเร็วที่สุดนับตั้งแตไตรมาส 1/2552 หรือในรอบ 5 ป เนื่องจากสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นผิดปกติทําใหผูบริโภคไมออกมาจับจายใชสอย
ขณะที่
สถานประกอบการหลายแหงตองปดทําการ
มารกิตเผยดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องตนสหรัฐเดือนมิ.ย.ขยายตัว
สูงสุดในรอบกวา 4 ป
มารกิต ซึ่งเปนผูใหบริการขอมูลการเงินของสหรัฐ เปดเผยวา ดัชนีผูจัดการ
ฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องตนของสหรัฐ ทะยานขึ้นแตะระดับ 61.2
ในเดือนมิ.ย. ซึ่งสูงสุดนับตั้งแตเดือนต.ค. 2552 จากระดับ 58.1 ในเดือน
พ.ค.

ปฏิทินเศรษฐกิจที่สําคัญ
วันที่23 จีนเผยดัชนีผูจัดการฝายจัดซือ
้ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องตนโดย HSBC
วันที่23 ญี่ปน
ุ เผยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องตนเดือน มิ.ย.
วันที่23 เยอรมนีเผยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องตนเดือน มิ.ย.
วันที่23 อียูเผยดัชนีผูจัดการฝายจัดซือ
้ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องตนเดือน มิ.ย.
วันที่23 สหรัฐเผยดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือน พ.ค.จากเฟดชิคาโก
วันที่23 สหรัฐเผยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องตนเดือน มิ.ย.
วันที่23 สหรัฐเผยยอดขายบานมือสองเดือน พ.ค.
วันที่24 เยอรมนีเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือน มิ.ย.จาก IFO
วันที่24 สหรัฐเผยดัชนีราคาบานเดือน เม.ย. โดย S&P/Case Shiller
วันที่24 สหรัฐเผยดัชนีราคาบานประจําเดือนเม.ย.
วันที่24 สหรัฐเผยยอดขายบานใหมเดือน พ.ค.
วันที่24 สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผูบ
 ริโภคเดือน มิ.ย.
วันที่24 สหรัฐเผยสต็อกน้ํามันประจําสัปดาหจาก API
วันที่25 ประเทศไทยเผยตัวเลขการสงออก-นําเขาประจําเดือน พ.ค.
วันที่25 เยอรมนีเผยผลสํารวจความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน ก.ค. จาด GFK
วันที่25 สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินคาคงทนเดือน พ.ค.
วันที่25 สหรัฐเผยจีดีพี ขั้นสุดทายชวงไตรมาศ 1/57
วันที่25 สหรัฐเผยสต็อกน้ํามันรายสัปดาหจาก EIA
วันที่25 สหรัฐเผยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องตนเดือน มิ.ย.
วันที่26 เยอรมนีเผยตัวเลขคาดการณเศรษฐกิจจาก IFO
วันที่26 สหรัฐเผยจํานวนผูขอรับสวัสดิการการวางงานครั้งแรกรายสัปดาห
วันที่26 สหรัฐเผยรายไดและคาใชจายสวนบุคคลเดือน พ.ค.

EIA เผยสต็อกน้า
ํ มันดิบสหรัฐสัปดาหที่แลวทะยานขึ้น 1.7 ลาน
บารเรล
สํานักงานสารสนเทศดานการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปดเผยวา
สต็อกน้ํามันดิบสหรัฐในรอบสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 20 มิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น สวน
ทางกับที่นักวิเคราะหคาดการณวาจะลดลง
โดยสต็อกน้ํามันดิบทะยานขึน
้
1.7 ลานบารเรล แตะ 388.09 ลานบารเรล ขณะที่นักวิเคราะหคาดวาจะลดลง
1.2 ลานบารเรล
(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 26 June 2014, RHBIB does not have proprietary positions in the subject companies, except for:
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