สองตลาด...ภาคบาย

17 พฤศจิกายน 2557

การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค
ดัชนี 1,575.23 เปลี่ยนแปลง -0.65 จุด
มูลคาการซื้อขาย 20,332 ลบ.
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FTSE* +0.29%
NASDAQ* +0.18%

DAX* +0.05%

NIKKEI -2.5%
SSEC +0.71%
HANG SENG -0.71%

DOW* -0.1%

SET -0.04%

DJ Futures -0.38%

STI -0.64%
KLI1 -0.14%

JCI +0.21%
ASX 200 -0.77%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: ระวังแรงขายทํากําไร

 SET index เชานี้ยังผันผวนในกรอบแคบๆ แม GDP Q3 ไทยจะ
ออกมาที่ 0.6% y-y สูงกวา Q2 ที่ 0.4% y-y แตต่ํากวาคาดที่ 1%
 เชานี้ทางสศช. ไดมีการประกาศตัวเลข GDP ไทย ซึ่งแสดงการฟนตัว
ในระดับต่ําออกมาที่ 0.6% y-y และ 1.1% q-q โดยมีการปรับ
ประมาณเศรษฐกิจทั้งปลง จากเติบโต 1.5-2% เหลือเพียง 1% ทั้งนี้
หากจะเติบโตไดตามเปา 1% Q4 ตองเติบโตอยูที่ 3.5%
 ทางฝายมองวายังมีปจจัยเสี่ยงการเติบโตในปนี้จะไมเปนไปตามคาด
ในแงของภาครัฐที่มีการเบิกจายที่ลาชา การสงออกยังไมฟนตัว การ
ท อ งเที่ ย วที่ ยั ง ไม ค ล อ งตั ว จากกฎอั ย การศึ ก และการบริ โ ภคยั ง มี
ขอจํากัดเชน หนี้ครัวเรือนระดับสูง และราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
 มอง SET บายนี้ยังผันผวน โดยระวังแรงขายทํากําไรมากขึ้น หลัง
กังวลเศรษฐกิจไทยยังไมฟนตัวเร็ว รวมถึง PE’57 ยังอยูระดับสูงกวา
16 เทา ประเมินกรอบซื้อขายบายนี้ที่ 1565-1580
 กลยุทธเนนรอซื้อเมื่อออนตัว แนะนําหุน big cap. จากคาดจะมีแรง
ซื้อเขามาในเดือนธ.ค. จากกองทุน LTF อาทิ ADVANC และ KTB

กลยุทธ

ใหน้ําหนักอิงทางลง แมวาจะทรงตัวไดในกรอบแคบ เพราะเครื่องมือ
ยั ง ไม ส นั บ สนุ น การเดิ น หน า ทั้ ง ในกราฟรายวั น และ 60 นาที
กรอบรอบบ า ย 1570-1580 จุ ด หากจะเก็ ง กํ า ไรระหว า งวั น ควร
พรอมตัดขาดทุนหากหลุด 1570 จุด
หุน/ราคา
ความเห็น
BTC
ตามลุน ตอ พรอ มปรับแนวรับ ขึ้นตามสัญ ญาณ
1.77
ฟ น ตั ว ที่ ชั ด เจนขึ้ น เรื่ อ ยๆ และแรงซื้ อ ที่ ยั ง เข า
ผลักดัน “เก็งกําไร” แนวรับ 1.73 แนวตาน 1.87,
1.93 cut loss 1.71 บ.
ERW
มีโอกาสกลับมายืนเหนือ EMA-75 ตามสัญญาณ
4.68
จากเครื่องมือหนุนทั้งระยะสั้นและกลาง “เก็ง
กําไร” แนวรับ 4.62 แนวตาน 4.80 cut loss
4.56 บ.
CSS
ฟน ตัว ตอ เนื่องหลังราคาลงมาชน EMA-75 แรง
6.70
ซื้อเขาหนาแนน เครื่องมือเริ่มปรับคาบวก “เก็ง
กําไร” แนวรับ 6.55 แนวตาน 7.00, 7.15 cut
loss 6.40 บ.

ตลาดอนุพันธ

Series/ ราคา
ความเห็น
S50Z14
Long ที่เปดไว 1,055 จุด ตัดขาดทุนไปตอนเชา
1,051.10 สถานะใหม รอ Long ที่ 1,043-1,045 จุด โดยตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,040 จุด
THAIZ14 Long ที่เปดไว 14.62 บาท ถือตอถาไมหลุด 14.30
14.45
บาท รอทํากําไร 15.50 บาท
GFZ14
Short เปดไดตอนเชาที่ 18,540 บาท รอทํากําไร
18,580
18,400 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 18,650 บาท
BRZ14
Short เปดไดตอนเชาที่ 2,664 บาท ถือตอ โดยปด
2,593
สถานะล็อกกําไรหากกลับไปเหนือ 2,610 บาท
USDZ14
Long ที่เปดไว 32.90 บาท ตัดขาดทุนไปตอนเชา
32.87
สถานะใหม รอ Long อีกครั้งชวงยอตัวมาที่ 32.84
บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 32.80 บาท
ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 662 635 1700 ตอ 486

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค

S50Z14 / ราคาปด 1,051.10 จุด
เปลี่ยนแปลง -3.30 จุด

กราฟ 10 นาที แกวงตัวใตเสน EMA-75 โดย MACD ยังอยูใตเสน
Zero Line เชนเดียวกัน มองน้ําหนักอยูในทางออนตัว กําหนด
จุดถอยเหนือ 1057.5 จุด รับ 1047, 1043 ตาน 1053, 1056 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทําไม
สามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

