สองตลาด...ภาคบาย

12 กรกฎาคม 2556
สรอB

การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค
ดัชนี 1,449.70 เปลี่ยนแปลง +2.66 จุด
มูลคาการซื้อขาย 22,345 ลบ.
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FTSE* +0.59%
NASDAQ* +1.63%

DAX* +1.14%

NIKKEI +0.23%
SSEC -1.5%
HANG SENG -0.7%

DOW* +1.11%
DJ Futures -0.09%

SET +0.18%
STI -0.5%
KLI1 +0.15%

JCI +0.14%

ASX 200 +0.17%

* Markets are still closed

ตลาดหุนภาคเชา:เปดโดด กอนเจอแรงขายทํากําไร

ตลาดหุนไทยชวงเชาเปดตลาดดีดตัวขึ้น กอนจะเจอแรงขายทํากําไรหลัง
เมื่อวานขึ้นแรงกวา 4% จากความคาดหวังที่วาเฟดจะยังคงมาตราการ
กระตุนเศรษฐกิจตอ หากตัวเลขการวางงานยังไมแข็งแกรงพอ ทําให SET
ลดชวงบวกลง กอนจะปดตลาดบวกไปเพียง 2.66จุด มาอยูที่ 1,449.7 จุด
แนวโนมภาคบาย: ผันผวน พรอมระวังหากหลุด 1,440 จุด
คาดชวงบาย SET ผันผวน พรอมระวังหากหลุด 1,440 จุด หลังเผชิญแรง
ขายทํากําไรตลอดชวงเชา โดยเมื่อวานมีแรงซื้อจากบัญชีบล.มากที่สุดถึง
3,048 ลานบาท ทําใหการขึ้นของตลาดเมื่อวานไมยั่งยืน ติดตามการ
ประกาศตัวเลข GDP จีนในตนสัปดาหหนาซึ่งอาจสรางความผันผวนให
ตลาดอีกครั้ง ลุนเก็งกําไรผลประกอบการณกลุมแบงกที่จะประกาศในชวง
ปลายสัปดาหหนา เนนเก็งกําไรระยะสั้น ใหกรอบ 1430 – 1465 จุด

ประเด็นนาจับตา:
• 12 ก.ค.
•

•
•
•

ดัชนีราคาผูผลิต, ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของสหรัฐ
ดัชนีภาคผลิตอุตสาหกรรมของยุโรป
15 ก.ค.
ยอดคาปลีกสหรัฐ
GDP,ยอดคาปลีก , ตัวเลขอุสาหกรรมการผลิต ของจีน
16 ก.ค.
CPI สหรัฐฯ , ตัวเลขอุตสาหกรรมการผลิต สหรัฐฯ
17 – 18 ก.ค. ยอดขายรถยนต ของไทย
18 ก.ค.
ตัวเลขผูขอรับสวัสดิการวางครั้งแรกของสหรัฐฯ
ราคาอสังหาฯ จีน

ความเห็น:

ชนแนวตานตามกราฟ 60 นาที จนมีการยอตัวลง
เล็ก นอ ย แตห ากยั ง ไม ห ลุ ด แนวรั บ บริ เ วณ 1427 จุ ดก็ไ มมี อ ะไรน า
กังวล สวนแนวตานยังคงอยูบริเวณ 1460 จุด
หุน
ราคา
ความเห็น
INTUCH 84.25
เครื่องมือเริ่มฟนตัว ขณะที่ราคากลับมา
ยืนบน EMA-75 วันได แนวโนมฟนตัว
กลับขึ้นทดสอบแนวตานเดิมตามลําดับ
“เก็งกําไร” แนวรับ 82.50 แนวตาน
86.50, 89.00 Cut loss 82.00 บ.
STPI
67.25
Modi.Sto. ยังอยูในเขต Oversold แตให
สัญญาณซื้อไดแลว ขณะที่ MACD เริ่ม
วกตัวขึ้น ราคาจึงนาจะผานจุดต่ําสุดไป
แลว “เก็งกําไร” แนวรับ 65.00 แนวตาน
72.00 Cut loss 62.50 บ.
DEMCO 8.45
Modi.Sto. ออกจากเขต Oversold เปน
ครั้งแรกในรอบกวา 1 เดือน นาลุนรีบาวด
ไป EMA-25 วัน“เก็งกําไร” แนวรับ 8.25
แนวตาน 9.20, 9.50 Cut loss 8.10 บ.

ตลาดอนุพันธ
Series
S50U13
GFQ13
BRN13
USDN13

ราคา ความคิดเห็น
984.40 แกวงตัวใกลเสน EMA-75 วัน ที่ 990.00 จุด เครื่องมือในกราฟรายวันสงสัญญาณซื้อ แตในสวนของกราฟ Intraday
เกิดภาวะ Overbought ของ Modified Stochastic มองแนวโนมระยะสั้นยังคงผันผวน จนกวาจะยืนเหนือ 990.00 จุด
ได แนวรับ 974.00, 965.00 จุด แนวตาน 990.00, 1000.00 จุด
18980 ราคายังติดแนวตานบริเวณ 19120 บาท เครื่องมือในกราฟราย 120 นาที มีการชะลอตัวของสัญญาณซื้อ แนวโนม
ระยะสั้นเปน Sideways ในกรอบ 18750-19100 บาท จนกวาจะเบรคทางใดทางหนึ่ง แนวรับ 18880, 18750 บาท
แนวตาน 19120, 19300 บาท
3355 ปรับตัวขึ้นลงในกรอบจํากัด Indicators ใหสัญญาณแกวงตัวออกดานขาง มองแนวโนมระยะสั้นเปน Sideways โดยมี
น้ําหนักในทางบวก จากการที่ราคาลอยตัวเหนือ EMA-5 วัน แนวรับ 3345, 3300 บาท แนวตาน 3400, 3450 บาท
31.12 ไมหลุดแนวรับที่ 31.00 บาท แตยังถูกแรงกดดันจาก MACD ที่ปดต่ํากวาเสน Signal Line แนวโนมแกวงตัวผันผวนใน
ลักษณะ Sideways แนวรับ 31.00, 30.90 บาท แนวตาน 31.20, 31.25 บาท

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทํา
ไมสามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

