สองตลาด...ภาคบาย
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การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

World Index changes
Updated on

ดัชนี 1,528.91 เปลี่ยนแปลง +2.77จุด
มูลคาการซื้อขาย 17,792ลบ.

22 Oct 2014 (12:41 PM)
Source: Bloomberg

FTSE* +1.68%
NASDAQ* +2.4%

DAX* +1.94%

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค

NIKKEI +2.51%
SSEC +0.34%
HANG SENG +1.31%

DOW* +1.31%

SET +0.18%

DJ Futures +0.26%

STI +0.68%
KLI1 -0.38%

JCI +0.91%
ASX 200 +1.14%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: ผันผวนในกรอบ

 วันนี้จับตาการประชุมดานพลังงาน ในการกําหนดราคารับซื้อพลังงาน
ทดแทนและชีวมวล รวมถึงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา)PDP (ป
2558-2579 คาดจะเห็นแรงเก็งกําไรในหุน GLOW, RATCH, EGCO
 ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนก.ย. ยังคงลดลงที่ 86.1 จาก
88.7 ในเดือนส.ค. จากกอนหนานี้ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคก็ปรับตัว
ลงเชน กัน สะทอ นความกัง วลถึง ภาพรวมเศรษฐกิจที่ ยัง ไม ฟน เร็ ว
ตามที่คาด ดังนั้นนักลงทุนอาจจะใหน้ําหนักกับปจจัยพื้นฐานและผล
ประกอบการจริงมากขึ้น
 มอง SET ยังแกวงตัว Sideway ในกรอบ 1520-1535 โดยพบปริมาณ
ซื้อขายยังลดลงตอเนื่อง ขณะตางชาติยังเห็นเพียงสัญญาณการเก็ง
กําไรเทานั้น มองตลาดใหความสนใจกับผลประกอบการ Q3 มากขึ้น
 กลยุทธระยะสั้น เนนเก็งกําไรผลประกอบการ Q3 โดดเดน อาทิ ASP,
MBKET, CPF, KCE, SVI, SF, SYNTEC, AP, PS, BGH, BH, TTA

Series/ ราคา
S50Z14
1,013.30
JASZ14
6.78
GFV14
19,170
BRX14
2,785
USDZ14
32.39

กลยุทธ

ตลาดอนุพันธ

ความเห็น
Short ตอนเชายังเปดไมได รอเปดอีกครั้งที่ 1,018
จุด โดยตัดขาดทุนเหนือ 1,023 จุด
Long ตอนเชายังเปดไมได ใหหาจังหวะเขาที่ 6.70
บาท โดยตัดขาดทุนหากหลุด 6.61 บาท
Long ตอนเชายังเปดไมได รอเปดอีกครั้งที่
19,100 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 19,000 บาท
Short ที่เปดไว 2,785 บาท รอทํากําไร 2,770 บาท
ตัดขาดทุนที่ 2,800 บาท
Short ตอนเชายังเปดไมได รอเปดอีกครั้งที่ 32.40
บาท เปาหมายทํากําไร 32.32 บาท ตัดขาดทุน
เหนือ 32.44 บาท

ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 662 635 1700 ตอ 486

เปดตัวดีแตไมสามารถตีผานแนวตานกรอบ Downtrend ตามกราฟ
60 นาทีซึ่งอยูบริเวณ 1535 จุดได ทําใหชวงบายมีแนวโนมอออนตัวลง
ตามรอบ มองแนวรับระยะสั้น 1520 จุด
หุน/ราคา
ความเห็น
BMCL
ทรงตัวไดแลวเหลือแตรอจังหวะขึ้น ซึ่งก็นาจะได
1.72
ลุนตามสัญญาณจากเครื่องมือระยะสั้นและแรง
ซื้อที่เขามาหนุน “เก็งกําไร” แนวรับ 1.70 แนว
ตาน 1.78 cut loss 1.68 บ.
MDX
ลุ น Break แนวต า น EMA-25 โดยได สั ญ ญาณ
11.70
หนุนจากทั้งเครื่องมือและ Volume ที่เริ่มกลับมา
หนาแนนอีกครั้ง “เก็งกําไร” แนวรับ 11.50 แนว
ตาน 12.30-12.50 cut loss 11.30 บ.
S
แนวโนมเคลื่อนตัวในกรอบ uptrend ซึ่งตอนนี้ยืน
10.70
แนวรั บ ได และน า จะฟ น ตั ว ตามแรงซื้ อ ที่ เ ข า
ผลักดัน “เก็งกําไร” แนวรับ 10.40 แนวตาน
11.50, 12.30 cut loss 10.20 บ.

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค
S50Z14 / ราคาปด 1,013.3 จุด
เปลี่ยนแปลง -0.70 จุด

ยอตัวลงมา หลังชนแนวตานกรอบ Downtrend Line ในกราฟ 10
นาที รอการฟนตัวตามแนวรับ กําหนดจุดถอยที่ 1007 จุด รับ
1011, 1008.5 จุด ตาน 1017, 1020 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทําไม
สามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

