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TECHNICAL RESEARCH

แรงขายหุนใหญกดดันตลาด สงผลดัชนี SET ลดลงตอเนื่อง ยังใหรอจังหวะซื้อ
ดัชนี SET อยูที่ 1541.79 จุด -10.93 จุด -0.70% ปริมาณซื้อขาย 17,040 ลบ.

Daily Trading Strategy (p.m.)

แนวรับ :

1530

แนวตาน :

1550-55

SPVI
สรุปทิศทางและแนวโนมตลาด
แก ว ง ตั ว ขึ้ น รา คา เป ด บ ว ก  แรงขายกลุมธนาคาร และพลังงานกดดัน SET…: การปรับลดลงตอเนื่องของ
เล็กนอย ยังทรงตัวอยูในแนวโนม
ตลาดหุนตางประเทศ จากความกังวลตอแนวโนมเศรษฐกิจยุโรปที่ออนแอมากกวา
ขาขึ้น คาดวาจะทดสอบแนวตาน
ที่คาดการณไว เปนปจจัยกดดัน SET ตั้งแตเปดตลาด โดยเฉพาะแรงขายหุนกลุม
ยอย 2.04 บาท ผานไดซื้อเพิ่ม มี
พลังงาน และธนาคาร ที่เปนตัวนําการปรับลดลงของ SET ตลอดชวงเชาที่ผานมา
เปาหมายทดสอบยอดเดิมที่ 2.20
ทดสอบแนวรับ 1,540 +/- จุด ขณะที่หุนขนาดกลาง-เล็ก มีจังหวะ “เก็งกําไร”
บาท เปนจุดขายทํากําไร
 …พอรตหลักยัง “รอซื้อ” เมื่อมีสัญญาณกลับตัว: แมเรามีมุมมองเชิงบวกตอ
SET ในระยะยาวตอไปดวยเปาหมาย SET ปลายป 2015 ที่ 1,750 จุด แตระยะสั้น
ยังไมมีสัญญาณ “กลับตัว” ทางเทคนิค ทําใหเราแนะนํา Wait & See ตอเนื่อง ดวย
สัดสวนหุนในพอรตที่ 70-80% (Tactical Portfolio ยังใหน้ําหนักลงทุนหุนที่ 90%)
และแนะนํา “รอซื้อ” เมื่อมีสัญญาณกลับตัว หรือจบรอบการพักฐานเทานั้น
 “ซื้อ” CPF ผลการดําเนินงานเติบโตเดน 3Q14: แนะนํา “ซื้อ” CPF ดวย
เปาหมายพื้นฐานที่ 38 บาท และระยะสั้นที่ 34.25 บาท ดวยปจจัยสนับสนุนจาก 1)
คาดการณผลการดําเนินงาน 3Q14 เติบโตแกรง +47% y-y, +10% q-q ที่ 3.9
พันลานบาท เนื่องจากธุรกิจเนื้อสัตวมีกําไรดีจากราคาเนื้อไก หมูระดับสูง 2) กําไร
จะเติบโตตอเนื่องในป 2015 สูงถึง 36.6% ที่ 1.52 หมื่นลานบาท จาก 1.1 หมื่น
ลานบาทในปนี้ 3) ราคาหุนทํา New High ในรอบ 1 ป หลังทะลุ 32 บาท วันนี้
ดวยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายระยะสั้นที่ 34.25 บาท
MAX
แนวโนมขึ้นตอเนื่อง ราคาเปด
ทรงตัว มีแรงซื้อหนุนเมื่อออนตัว
คาดว า จะขึ้ น ต อ มี โ อกาสขึ้ น
ทดสอบแนวต า นถั ด ไปที่ 1.20
บาท เปนจุดขายทํากําไร

Futures
SET50
Gold
Oil

หุนที่นาสนใจทางเทคนิค
SST “ซื้อ” แนวโนมขึ้นตอ แรงซื้อเพิ่มขึ้น ดวยราคาที่เปดยืนระดับ 29.00 บาทได คาด
วาจะผานยอด 31.50 บาท ขึ้นไปทดสอบแนวตานถัดไป 32.50 บาท ผานไดซื้อเพิ่มมี
เปาหมาย 34.00 บาท เปนจุดขายทํากําไรสําคัญ
TWZ “ซื้อ” ราคาลงมาทดสอบแนวรับ 0.50 บาท แลวเริ่มฟนตัววันนี้เปนจังหวะซื้อ คาด
วาจะขึ้นทดสอบแนวตาน 0.54 บาท มีเปาหมายกลับขึ้นไปที่ระดับ 0.58 บาท
GEL “ซื้อ” ราคาฟนตัวกลับขึ้นมายืนเหนือ 0.80 บาท เปนสัญญาณกลับตัวขึ้น คาดวา
จะผาน 0.84 บาท โอกาสซื้อตาม มีเปาหมายทดสอบยอดสูงสุดเดิมที่ 0.92 บาท
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รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ดีที่สุดที่ไดรับมาและ
พิจารณาแลววานาเชื่อถือ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลแกนักลงทุนและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย แตมิไดมีเจตนาชี้นําหรือเชิญชวนใหซื้อหรือขายหรือประกันราคาหลักทรัพยแตอยางใด ทั้งนี้รายงานและความเห็นในเอกสาร
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขได หากขอมูลที่ไดรับมาเปลี่ยนแปลงไป การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือนําออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน

