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SET ทําจุดสูงสุดในรอบ 5 เดือนต่อเนื่อง กลยุทธ์ระยะสัน้ ใช้ Following Trading เน้น BANPU, PTT,
PTTEP และกลยุทธ์ชัวร์ไว้ก่อนกับหุ้นปันผลเด่นปี 2555 INTUCH (7%), EASTW 7.3% (4.6% ใน
2H54) และ RATCH (5% หรือ 2.5% ใน 2H54) ตามมาด้วยหุ้นอสังหาเด่นได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขา
ลง SPALI (5.8%) และ SC (6.4%) สําหรับหุ้นเทคนิคเด่นบ่ายนี้ เป็น IVL, TK

ภาพ SET ราย 5 นาที ณ เวลา 12.30 น.

ที่มา : Bloomberg, ฝายวิจัย ASP

สํารวจตลาด :
■ SET Index ยังขึ้นทํา New High ในรอบ 5 เดือนไดอยางตอเนื่อง ลาสุดบวกมาอีก 5.81 จุด ปดเที่ยงที่ 1,068.35 จุด ดวยปริมาณการซื้อขาย
ที่เริ่มหนาตามากขึ้นถึง 1.15 หมื่นลานบาท
■ กลุมธนาคารพาณิชยวันนี้มาแรงกวา 1% ที่นาสนใจก็คือกลุม Bank มากวา 5 วันติดตอกัน แมวา ผลประกอบการที่เหลาธนาคารพาณิชย
ทยอยประกาศออกมาเมื่อสัปดาหที่ผานมาจะแยกวาคาดมากพอสมควร (รวมกําไรสุทธิทั้งกลุมในงวด 4Q54 ที่ประกาศออกมาเปน 2.02
หมื่นลานบาท ลดลงจากงวด 3Q54 ถึง 43.9% ในขณะที่ฝายวิจัยคาดไววาจะโตนอยลง 22.9% โดยในสวนของกําไรจากการดําเนินงานปรับ
ลดลง 8.2% QoQ ตรงกับที่นักวิเคราห ASP คาดไว แตที่แตกตางและเปนสาเหตุหลักที่ทําใหกําไรสุทธิลดลงมากกวาคาดก็คือเหลาธนาคาร
ปจจุบันบริษัทกระทํา
พาณิชยมีการเพิ่มสํารองในสวนของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากงวด 3Q54 ถึง 74.2%) โดยหุน Bank ขนาดใหญที่ไดรับผลกระทบ
นอยจากกรณีการจายคาธรรมเนียมเพิ่มจากเดิมลวนปรับพุงแรง และสวนใหญกข็ ึ้นไปเหนือกวาระดับกอนทีจ่ ะมีขาวการจายคาธรรมเนียม
การในฐานะบริษัทผู
ปรากฎการณดีดกลับหลังงบออก สะทอนมุมมองวาการปรับรวงของกลุมธนาคารพาณิชยในชวงตนเดือนนาจะรองรับขาวรายทั้งหมดไปแลว
ออกและที่ปรึกษา
ไมวาจะเปนเรื่องการจายคาธรรมเนียมและงบไตรมาส 4 ทีย่ ่ําแย ทําใหนับจากนี้กลุม ธนาคารพาณิชยมีโอกาสสูงไมนอ ยที่จะเริ่มปรับเพิ่มขึ้น
ทางการเงินของ
อยางตอเนื่องไดอกี ครั้ง โดยเฉพาะตัวใหญอยาง BBL, SCB, KBANK
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธในหุน BBL, ■ ชวงบายหุนยุโรปอาจมีปรับลดลงเล็กนอยหลังขึ้นมาหลายวันติด ซึ่งนาจะกดดัน SET Index เล็กนอยในบายนี้ แตคาดวาสุดทายแลวดัชนีก็
BH, BJC, BLA,
นาจะยังคงปรับเพิ่มขึ้นตอ ตามแรงเก็งกําไรตอการแถลงนโยบายของ ปธน.โอบามาในวันพรุงนี้ รวมถึงการประชุมของกนง. ซึ่งตลาดคาดไว
CPALL, IRPC,
วาจะมีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้น
IVL, KTB, LH,
■ กราฟ SET ราย 5 นาที : ขยับเปนทรงขาขึ้นชัดเจน โดยชวงแรกดัชนีมีการขึ้นตอเนือ่ ง กอนจะหดตัวและแกวงออกขางในชวงชั้วโมงทายของ
MINT, PS, ROBINS
ชวงเชา แตมีจุดที่นาสังเกตุคือ ดัชนีสามารถยืนเหนือ 1,068 จุดไดอยางมั่นคงพอสมควร การมีฐานที่แข็งแกรง อาจเปนตัวดันใหดัชนในชวง
SCC, SPALI, TCAP,
บายลงยากและนาจะปรับเพิ่มขึ้นตอเพื่อไปทดสอบ 1,072 จุดอีกครั้ง
THAI, TISCO,
กลยุทธการลงทุน :
TOP, TRUE
■ กลยุทธระยะสั้นใช Following Trading เนน BANPU, PTT, PTTEP และกลยุทธชัวรไวกอนกับหุนปนผลเดนป 2555 INTUCH (7%),
EASTW 7.3% (4.6% ใน 2H54) และ RATCH (5% หรือ 2.5% ใน 2H54) ตามมาดวยหุนอสังหาเดนไดประโยชนจากดอกเบี้ยขาลง SPALI
ภรณี ทองเย็น, CISA
(5.8%) และ SC (6.4%) สําหรับหุนเทคนิคเดนบายนี้ เปน IVL, TK
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ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลทีน่ าเชื่อถือ อยางไรก็ดี บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมสามารถทีจ่ ะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวา
ประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซอื้ หรือขายหลักทรัพยใด ๆ การ
ตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอา น ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนีห้ รือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวจิ ารณญาณของผูอ าน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือ
พันธะผูกพันใด ๆ กับ บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมวากรณีใด

