สองตลาด...ภาคบาย

6 พฤศจิกายน 2557

การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

ดัชนี 1,580.89 เปลี่ยนแปลง +3.49 จุด
มูลคาการซื้อขาย 27,667 ลบ.

World Index changes
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FTSE* +1.32%
NASDAQ* -0.06%

DAX* +1.63%

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค

NIKKEI -0.92%
SSEC -0.46%
HANG SENG -0.12%

DOW* +0.58%

SET +0.22%

DJ Futures -0.23%

STI +0.14%
KLI1 -0.18%

JCI -0.08%
ASX 200 -0.21%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: ผันผวนในกรอบ

 ตลาดภาคเชายังเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ ขณะตลาดจับตาการ
ประชุม ECB ที่จะมีขึ้นในเย็นวันนี้
 ดัชนีความเชื่อมั่นของไทยปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยในเดือนต.ค. ที่ 80.1
จากเดื อ นก.ย.ที่ 79.2 โดยแม มี ก ารปรั บ ขึ้ น แต ยั ง คงต่ํ า กว า 100
สะทอนผูบริโภคยังจับตาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
 เย็นนี้ติดตามการประชุม ECB หลังกอนหนานี้มีการประกาศใช
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในการเขาซื้อ ABS และ Covered bond
โดยนักลงทุนจับตา ECB จะมีการเพิ่มวงเงินการกระตุน รวมถึง
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม หลังเฟดมีการยกเลิก QE
 มอง SET บายนี้ยังคงแกวงตัวผันผวนในกรอบเดิม 1570-1585 ขณะ
เริ่มเห็นแรงซื้อสถาบันจากกองทุน LTF เบาบางลง รวมถึงตางชาติ
ยังคงเขาซื้อสลับขาย หลังเงินบาทยังคงออนตัว
 กลยุทธระยะสั้นเนนขึ้นขายลงซื้อในกรอบ ขณะคงระดับพอรตไวที่
50% เนนการเก็งกําไรหุนผลประกอบการเดน อาทิ CPF, KCE, SVI,
SF, SYNTEC, AP, PS, BGH, BH, TTA

Series/ ราคา
S50Z14
1,053.00
IVLZ14
22.50
GFZ14
17,920
BRX14
2,720
USDZ14
32.88

กลยุทธ

ตลาดอนุพันธ

ความเห็น
Long ที่เปดไว 1,052 จุด รอทํากําไร 1,060 จุด ตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,048 จุด
Short เปดไดตอนเชาที่ 22.77 บาท รอทํากําไรที่
21 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 23.50 บาท
Short ตอนเชายังเปดไมได รอเปดอีกครั้งที่
17,980 บาท ตัดขาดทุนที่ 18,080 บาท
Short ตอนเชายังเปดไมได รอเปดอีกครั้งที่ 2,735
บาท ตัดขาดทุนเหนือ 2,750 บาท
Long ตอนเชายังเปดไมได รอเปดอีกครั้งที่ 32.85
บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 32.80 บาท

ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 662 635 1700 ตอ 486

ทิศทางระยะสั้นยังอยู ในชว งของการพักตัว โดยกรอบการแกวง ตัว
ใกลเคียงกับระยะ 2-3 วันกอนหนา บายนี้จึงมีแนวโนมไมเดนชัด
คาดทรงตัวในกรอบประมาณ 1575-1585 จุด
หุน/ราคา
ความเห็น
CKP
ลุน New High ตามสัญญาณจากเครื่องมือและ
20.50
Volume ที่เขามาอยางโดดเดน “เก็งกําไร” แนว
รับ 20.10 แนวตาน 21.50 cut loss 19.80 บ.
CHOW
ผานการพักตัว MACD ยังแสดงถึงแนวโนมระยะ
9.80
กลางที่ยังคงแข็ง แรง ขณะที่ร ะยะสั้น เริ่มฟน ตัว
“เก็งกําไร” แนวรับ 9.70 แนวตาน 10.60, 11.00
cut loss 9.55 บ.
EFORL
ราคายังอยูในชวงสรางฐาน แตแรงซื้อเริ่มเขามา
1.67
หนุ น คาดว า จะฟ น ได น า ซื้ อ ดั ก รี บ าวด “เก็ ง
กําไร” แนวรับ 1.65 แนวตาน 1.77 cut loss
1.63 บ.

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค

S50Z14 / ราคาปด 1,053.00 จุด
เปลี่ยนแปลง +1.00 จุด

กราฟ 10 นาที ขาดแรงส ง ในทางบวก เครื่ อ งมื อ ทางเทคนิ ค ยั ง ให
สัญญาณขาย มองแนวโนมอยูในชวงของการพักฐาน รับ 1050,
1047 จุด ตาน 1055, 1058 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทําไม
สามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

