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การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

World Index changes
Updated on

25 Sep 2014 (12:54 PM)
Source: Bloomberg

FTSE* +0.45%
NASDAQ* +1.03%

DAX* +0.7%

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค
ดัชนี 1,597.94 เปลี่ยนแปลง +6.05 จุด
มูลคาการซื้อขาย 29,253 ลบ.

NIKKEI +1.09%
SSEC +0.52%
HANG SENG +0.02%

DOW* +0.9%

SET +0.38%

DJ Futures -0.05%

STI -0.09%
KLI1 +0.03%

JCI +0.35%
ASX 200 +0.09%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: เคลื่อนไหวกรอบแคบ ยังมุงหนาทดสอบ 1600 ตอ

 SET ผันผวนแดนบวกไดตลอดภาคเชา ขณะที่วานนี้แรงซื้อสุทธิกวา 4
พันลบ.จากตางชาตินาจะหนุนการเขาเก็งกําไรของนักลงทุนรายยอย
 การปรับลดคาดการณจีดีพีไทยของเอดีบีสูระดับ 1.6% ปนี้ ใกลเคียง
กับระดับที่ตลาดรับรูมากอนหนานี้แลวที่ราว 1.5-2% ขณะที่คาดหวัง
การเติบโตเรงตัวขึ้นสูระดับ 4.5% ในปหนา ยังคงเปนปจจัยหนุน
ตลาดรวม หรืออยางนอยจะเปนตัวชวยประคองการยอตัวของตลาด
 มอง SET ยังมุงหนาทดสอบ 1600 จุดตอในภาคบาย แตอาจไม
สามารถผา นไปไดงายดายนัก เนื่องจากเปน ระดับจิตวิทยาสํา คัญ
อาจมีแรงขายทํากําไรระยะสั้นตามมา ขณะที่ขยับเขาใกลเขตซื้อมาก
เกินไปอีกครั้ง และนา ระวังแรงขายของสถาบันจากการปดกองทุน
Trigger Fund ที่ใกลเคียงระดับดังกลาวได บายนี้มอง SET จะ
เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหวาง 1590-1600 จุด
 ระยะสั้นเนนทยอยขายบางสวนชวงดีดตัวใกล 1600 คอยรอรับใหม
ดานลาง ยังเนนหุนรายตัวเปนหลัก

ประเด็นนาจับตา:


25 ก.ย. สหรัฐ: จํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงานฯ (298k)

กลยุทธ

ยังคงไมผาน 1600 จุด และทําจุดสูงสุดของวันที่ต่ําลง คาดบายทรงตัว
จนถึงออนตัวได แตมองลงไมลึก คาด Trading ในกรอบแคบ แนวรับ
ปรับขึ้นเปน 1590 จุด แนวตานยังเปน 1600 (อาจผานไปไดเล็กนอย
ประมาณ 1605 จุด)
หุน/ราคา
ความเห็น
BLAND ไดเวลาวิ่งดวยแรงซื้อที่หนาแนน เครื่องมือฟนตัว
2.18
จากเขต oversold ทยอยกันกลับมาสงสัญญาณ
ซื้อ “เก็งกําไร” แนวรับ 2.14 แนวตาน 2.24-2.28
cut loss 2.10 บ.
TRUE
เปนอีกครั้งที่ลงมาพักตัวบน EMA-25 และฟนตัว
12.20
กลั บ อย า งรวดเร็ ว คาดดี ด ตั ว ขึ้ น ตามกรอบ
Uptrend ได “เก็งกําไร” แนวรับ 12.00 แนวตาน
12.70, 13.20 cut loss 11.80 บ.
CKP
ดูเหมือนทรงตัวไดแลว โดยลงมาพักบน EMA-10
18.70
และคาดว า จะรี บ าวด ก ลั บ ไปได ต ามสั ญ ญาณ
จากเครื่องมือที่ดีขึ้นเปนลําดับ “เก็งกําไร” แนว
รับ 18.50 แนวตาน 19.50 cut loss 18.30 บ.

ตลาดอนุพันธ

Series/ ราคา
ความเห็น
S50Z14
Long S50U14 ที่เปดไว 1,061 จุด ทํากําไรไดที่
1,070.50 1,068 จุด สถานะใหม Long S50Z14 ชวงยอตัว
มาที่ 1,065 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 1,061 จุด
ADVANCU14 Long ที่เปดไว 226.20 บาท รอทํากําไรที่ 232.50
226.12
บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 223 บาท
GFV14
Short เปดไดตอนเชาที่ 18,700 บาท รอทํากําไรที่
18,670
18,550 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 18,800 บาท
BRV14
Short ตอนเชายังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 3,135
3,122
บาท ตัดขาดทุนเหนือ 3,150 บาท
USDZ14
Short USDU14 ที่เปดไว 32.20 บาท ตัดขาดทุน
32.41
ไปตอนเชา สถานะใหม Long USDZ14 ชวงยอตัว
มาที่ 32.35 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 32.30 บาท

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค

S50U14 / ราคาปด 1,067.30 จุด
เปลี่ยนแปลง +4.80จุด

กราฟ 10 นาที เริ่มแสดง Momentum ตกในชวงทาย ขณะที่เครื่องมือ
Modi. Sto. เริ่มสงสัญญาณขาย บายแนวโนมออนตัว รับ 1066,
1064.2 จุด ตาน 1068, 1070 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทํา
ไมสามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

