สองตลาด...ภาคบาย

14 ตุลาคม 2557

การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

World Index changes
Updated on

ดัชนี 1,546.62 เปลี่ยนแปลง +4.27 จุด
มูลคาการซื้อขาย 17,068 ลบ.

14 Oct 2014 (1:35 PM)
Source: Bloomberg

FTSE* +0.41%
NASDAQ* -1.46%

DAX* +0.27%

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค

NIKKEI -2.38%
SSEC -0.63%
HANG SENG -0.05%

DOW* -1.35%

SET +0.28%

DJ Futures +0.33%

STI -0.14%
KLI1 +0.06%

JCI +0.26%
ASX 200 +1.01%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: ผันผวนในกรอบ

 ตลาดหุนภูมิภาคผันผวนไรทิศทาง ขณะตลาดหุนไทยปรับบวกขึ้นได
ในชวงแรก กอนถูกแรงขายทํากําไรลดชวงบวกลงมา
 ตลาดหุนไทยยังไรปจจัยใหม ในขณะที่ปจจัยภายนอกยังกดดันอยู
โดย VIX index ปรับขึ้นอยางตอเนื่องจนมาอยูที่ระดับ 24.64 จุดซึ่งสูง
ที่สุดตั้งแตเดือน พ.ค. 2555 ซึ่งสะทอนความกังวลของนักลงทุนใน
ตลาดหุนสหรัฐกลับมาอยูในระดับสูงและขายทํากําไรออกมา ทั้งนี้
โดยทั่วไปแลวที่ระดับวิกฤต VIX index จะอยูที่ 30 จุดหรือสูงกวา
 เริ่ ม ฤดู ป ระกาศผลประกอบการโดยกลุ ม ธพ. เริ่ ม ทยอยประกาศ
ออกมาบางแลว โดยเชาวันนี้ทาง TMB ไดประกาศผลประกอบการ
ออกมาแลวโดยรวมดีกวาที่คาด
 ตลาดนาจะกลับมามองที่ปจจัยพื้นฐานมากขึ้น ซึ่งอาจตองเนนหุน
เปนรายตัวมากขึ้น โดยหากดูจาก ประมาณการกําไรตลาดปนี้แลว
พบวา มีการปรับประมาณการลงอยางตอเนื่องสวนทางกับราคาตลาด
ที่ปรับขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหคา PE ยังสูงกวา 15 เทา
 กรอบบายนี้ ยังมองเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 1535-1550

Series/ ราคา
S50Z14
1,022.70
ITDZ14
5.48
GFV14
19,040
BRV14
2,855
USDZ14
32.54

กลยุทธ

ตลาดอนุพันธ

ความเห็น
Short ที่เปดไว 1,026 จุด ทํากําไร 1,018 -1,020
จุด ตัดขาดทุนเหนือ 1,030 จุด
Short ที่เปดไว 5.45 บาท รอทํากําไร 5.30 บาท
ตัดขาดทุนเหนือ 5.60 บาท
Long ที่เปดไว 18,950 บาท รอทํากําไร 19,070
บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 18,880 บาท
Short ที่เปดไว 2,875 บาท ทํากําไรไดตอนเชา
สถานะใหม Short ที่ 2,870 บาท ตัดขาดทุนเหนือ
2,880 บาท
Long เปดไดตอนเชาที่ 32.50 บาท รอทํากําไร
32.60 บาท ตัดขาดทุน 32.45 บาท

ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 662 635 1700 ตอ 486

พยายามกาวออกนอกกรอบ Downtrend แตการออนตัวลงอาจทําให
เกิดความเสี่ยงกลับมาเลนทางลงอีกครั้ง อยางไรก็ดีการที่เครื่องมือยัง
ไมมีสัญญาณลบทําใหมองบา ยนี้ลงไมมาก คาดกรอบบ ายอยู
ระหวาง 1538-1552 จุด
หุน/ราคา
ความเห็น
EFORL เริ่มโคงตัวขึ้นดวย Volume ที่หนาแนน ขณะที่
1.71
เครื่ อ งมื อ ทยอยกั น ฟ น ตั ว “เก็ ง กํ า ไร” แนวรั บ
1.69 แนวตาน 1.80, 1.85 cut loss 1.66 บ.
PERM
กลับมาอยูในเทรนขึ้นตามการเรียงตัวกันของเสน
3.04
คาเฉลี่ย พรอมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะ
สั้น “เก็งกําไร” แนวรับ 2.94 แนวตาน 3.30 cut
loss 2.88 บ.
SITHAI
กําลังสรางฐานบน EMA-75 คาดวาจะดีดตัวได
2.68
เร็ ว ๆ นี้ ต ามแรงซื้ อ ที่ เ ริ่ ม หนาแน น “เก็ ง กํ า ไร”
แนวรับ 2.62 แนวตาน 2.76-2.80 cut loss 2.56
บ.

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค

S50Z14 / ราคาปด 1,022.70 จุด
เปลี่ยนแปลง -0.20 จุด

กราฟ 10 นาที Sideways ในกรอบของการพักฐาน รอลุนรีบาวด
ตามแนวรับ หรือในกรณีที่เบรค 1025.5 จุด รับ 1019.7, 1017 จุด
ตาน 1025.5, 1030 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทําไม
สามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

