สองตลาด...ภาคบาย

20 พฤศจิกายน 2557

การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค
ดัชนี 1,574.40 เปลี่ยนแปลง -3.15 จุด
มูลคาการซื้อขาย 19,577ลบ.

World Index changes
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FTSE* -0.19%
NASDAQ* -0.57%

DAX* +0.17%

NIKKEI +0.35%
SSEC +0.03%
HANG SENG +0.13%

DOW* -0.01%

SET -0.2%

DJ Futures -0.15%

STI -0.19%
KLI1 -0.19%

JCI -1.05%
ASX 200 -0.98%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: ผันผวนในกรอบพักฐาน
 SET index เชานี้แกวงตัวในกรอบแคบๆ ดวยปริมาณซื้อขายที่ลด
นอยลง ขณะผลบันทึกการประชุมเฟดยังไมสงสัญญาณการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย หลังเฟดจับตาภาวะเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
 จับตาตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญๆจากภายนอกในวันนี้ โดยเฉพาะอัตรา
เงินเฟอสหรัฐ และตัวเลข PMI ของประเทศตางๆ ขณะตัวเลข PMI
ภาคการผลิตจีนออกมาต่ํากวาคาดแตะระดับ 50 มีสัญญาณชะลอ
ตัวลง
 มอง SET บายนี้ยังแกวงตัวในกรอบพักฐานตอไป ขณะสถาบันยัง
สลับซื้อขาย โดยคาดวาจะเห็นแรงกลับเขาซื้ออีกครั้งในชวงธ.ค. ขณะ
คาเงินบาทยังออนตัวตอเนื่อง ตางชาติซื้อขายเบาบาง มองกรอบบาย
นี้ 1565-1580
 กลยุทธรอซื้อชวงออนตัว โดยยังคงแนะนําสะสมหุน big cap. ชวง
ออนตัว อาทิ KBANK KTB ADVANC CPALL CPF หลังคาดกองทุน
LTF จะเริ่มเขาซื้อในเดือน ธ.ค.
Series/ ราคา
S50Z14
1,054.10
IVLZ14
21.82
GFZ14
18,470
BRZ14
2,579
USDZ14
32.96

กลยุทธ

ตลาดอนุพันธ

ความเห็น
Long เปดไดตอนเชาที่ 1,057 จุด ถือตอถาไมหลุด
1,052 จุด รอทํากําไร 1,065 จุด
Short ที่เปดไว 22 บาท รอทํากําไร 21 บาท ตัด
ขาดทุนเหนือ 22.50 บาท
Short ตอนเชายังเปดไมได รอเปดอีกครั้งที่
18,550 บาท เปาหมายทํากําไร 18,400 บาท ตัด
ขาดทุนเหนือ 18,650 บาท
Short ตอนเชายังเปดไมได รอเปดอีกครั้งที่ 2,585
บาท เปาหมายทํากําไร 2,565 บาท ตัดขาดทุน
เหนือ 2,595 บาท
Long ที่เปดไว 32.90 บาท รอทํากําไร 33 บาท ตัด
ขาดทุนหากหลุด 32.85 บาท

ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 662 635 1700 ตอ 486

ทํา High และ Low ที่ต่ําลงเปนวันที่สอง กราฟ 60 นาทีปดที่ EMA-75
และ Trend line ซึ่งกําลังทําหนาที่เปนแนวรับ ถาบายยืนได ลุน
กลับไป 1585 จุด แตถาหลุดปรับแนวรับลงเปน 1568 และรอดู
สัญญาณซื้ออีกครั้ง
หุน/ราคา
ความเห็น
ขยั บ แรงพร อ ม Volume
ไหลกลั บ มาหนุ น
UNIQ
11.00
momentum ดี นาลุนตอ “เก็งกําไร” แนวรับ
10.80 แนวตาน 11.50, 12.00 cut loss 10.60 บ.
DEMCO ยัง sideways แตแรงซื้อหนาแนน เครื่องมือทยอย
17.20
กันฟนตัว นาซื้อดักการดีดตัว “เก็งกําไร” แนวรับ
17.00 แนวตาน 18.00 cut loss 16.80 บ.
XO
เริ่มออกตัวโดยมีสัญญาณซื้อหนุนจากเครื่องมือ
5.85
ระยะสั้น ขณะที่เสนคาเฉลี่ยเริ่มปรับคาขึ้นอยาง
ชัดเจน “เก็งกําไร” แนวรับ 5.75 แนวตาน 6.20,
6.40 cut loss 5.60 บ.

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค

S50Z14 / ราคาปด 1,054.10 จุด
เปลี่ยนแปลง -2.90 จุด

กราฟ 10 นาที ยั ง อยู ใ นช ว งของการพั ก ตั ว เครื่ อ งมื อ ระยะสั้ น ให
สัญญาณขาย รอการฟนตัวตามแนวรับ กําหนดจุดถอยที่ 1049.5
จุด รับ 1053, 1050 ตาน 1058, 1061 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทําไม
สามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

