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TECHNICAL RESEARCH

แนวโนมตลาดขาขึ้นสูระดับ 1600 จุด ดวยปจจัยหนุนจาก RMF, LTF , Trigger Fund
ดัชนี SET อยูที่ 1,565.19 จุด +2.52 จุด +0.16% ปริมาณซื้อขาย 19,638 ลบ.

Daily Trading Strategy (p.m.)

แนวรับ :

1558-60

แนวตาน :

1568-70 , 1580

LIVE
สรุปทิศทางและแนวโนมตลาด
ยังไมผาน 0.36 ราคาทรงตัวใกล  Sideways ระยะสั้น เปนการสรางฐานเพื่อปรับขึ้นตอระยะสัปดาห: SET
แนวต า น 0.36 บาท ยั ง คงเป น
เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เปนการ “สรางฐาน” (อาจลงไปปด Gap ทางเทคนิคที่
จั ง หวะซื้ อ รอทะลุ ผ า นแนวต า น
1,557 จุด) เพื่อปรับสูงขึ้นตอระยะสัปดาห โดยมีเปาหมายการปรับสูงขึ้น 1,600 +/คาดว า จะขึ้ น ไปเคลื่ อ นไหวใน
จุด ดวยปจจัยหนุนจาก 1) กระแสเงินทุนจาก RMF LTF Trigger Fund 2)
กรอบ 0.36-0.42 บาท
เศรษฐกิจ และกําไรบริษัทจดทะเบียนฟนตัว 3) ECB มีแนวโนมออกมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุม 6 พ.ย.นี้ และ 4) Fed ยังคงดอกเบี้ยต่ํา
ตอไป โดยเราแนะนํา “ซื้อ” Domestic Plays ตอเนื่อง ขณะที่กลุมพลังงานมีจังหวะ
“ฟนตัว” ตามราคาน้ํามันที่อยูในภาวะ Oversold แนะนํา “เก็งกําไร” PTT, PTTEP
ดวยเปาหมายระยะสั้นที่ 359 บาท และ 149 บาท ตามลําดับ
 “ซื้อ” SAMART…มี Upside จากธุรกิจไฟฟา ขณะที่มีสัญญาณ “ฟนตัว” ทาง
เทคนิค: แนะนํา “ซื้อ” SAMART ดวยเปาหมายพื้นฐานที่ 36.50 บาท ดวยปจจัย
สนับสนุนจาก 1) แมผลการดําเนินงาน 3Q14 จะไมโดดเดน แตจะกลับมาเติบโตสูง
อีกครั้งใน 4Q14 จากการขาย Digital TV Set top box 2) ผลการดําเนินงานเติบโต
ดีตอเนื่อง 18-24% ในป 2014-15 ขณะที่ PE ป 2015 ที่ 14.8x ต่ํากวา ADVANC
และ DTAC 3) การขยายธุรกิจไฟฟามากขึ้น โดยเฉพาะแผนลงทุนโรงไฟฟาถาน
หินในตางประเทศ ขนาด 1000MW-2000MW สอดคลองกับแผน PDP ใหมของ
ภาครัฐฯ ที่จะเพิ่มการรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศเพิ่มขึ่นจากเดิมและ 4) เมื่อ
พิจารณาในทางเทคนิคราคาหุนปรับลดลงมาที่แนวรับ 31 +/- บาท ตามกรอบ
Uptrend Channel และเริ่มมีการดีดกลับทะลุ 32 บาท เชานี้เปนสัญญาณ “กลบตัว”
โดยมีเปาหมายการปรับสูงขึ้นที่ 35 +/- บาท
BKD
แ น ว โ น ม ขึ้ น มี จั ง ห ว ะ บ ว ก
ตอเนื่อง เปนโอกาสซื้อตาม คาด
วาจะทดสอบแนวตาน 5.30 บาท
ผ า นได ซื้ อ เพิ่ ม มองเป า หมาย
ถัดไปที่ 6.00 บาท เปนจุดขายทํา
กําไรสําคัญ

Futures
SET50
Gold
Oil

หุนที่นาสนใจทางเทคนิค
PTTEP “ซื้อ” ราคาเริ่มยืนไดเหนือระดับ 144 บาท และคาดวาจะขึ้นไปทดสอบแนว
ตานถัดไปที่ 148-150 บาท เปนจุดขายระยะสั้น
CKP “ซื้อ” ราคาฟนกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 19.00 บาท เปนโอกาสซื้อตาม คาดวาจะ
ขึ้นทดสอบแนวตานถัดไปที่ 20.00 และเปาหมาย 21.00 บาท เปนจุดขายทํากําไร
TCC “ซื้อ” ราคาดีดตัวขึ้นแรงทะลุผาน 2.26 บาท และกําลังทดสอบยอดเดิม คาดวาจะ
ทะลุผาน 2.30 บาทได เปนจังหวะซื้อเพิ่ม ดวยเปาหมาย 2.60 บาท เปนจุดขายสําคัญ
AJD “ซื้อ” ราคาทะลุผานแนวตาน 14.00 บาท พรอมดวยจํานวนซื้อเพิ่มขึ้น มีโอกาส
ขึ้นตอเนื่อง โดยคาดวาจะขึ้นไปทดสอบยอดเดิมที่บริเวณ 15.50-16.00 บาท

แนวรับ / แนวตาน Top 5
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นพดล พิริยวุฒิ noppadol.pir@thanachartsec.co.th, 02-617 4900
อดิศักดิ์ ผูพิพัฒนหิรัญกุล, CFA adisak.phu@thanachartsec.co.th, 02-617 4900
รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ดีที่สุดที่ไดรับมาและ
พิจารณาแลววานาเชื่อถือ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลแกนักลงทุนและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย แตมิไดมีเจตนาชี้นําหรือเชิญชวนใหซื้อหรือขายหรือประกันราคาหลักทรัพยแตอยางใด ทั้งนี้รายงานและความเห็นในเอกสาร
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขได หากขอมูลที่ไดรับมาเปลี่ยนแปลงไป การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือนําออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน

