ตลาดหุนวันนี้ :

24 พฤศจิกายน 2557

ปจจัยภายนอกชวยหนุน แตมอง Upside จํากัด

 ตลาดหุนสหรัฐปรับสูงขึ้น หลังไดรับแรงหนุนในฝงจีนและยุโรปมีการประกาศมาตรการกระตุน  หุนถือตอในพอรต(ราคาเปาหมายระยะสั้น)
เศรษฐกิจออกมา โดยจีนมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอางอิงลง ขณะยุโรปมีการประกาศ TTA (21.3), SF (7.20)
 หุนแนะนําเพิ่ม (ราคาเปาหมายระยะสั้น)
มาตรการกระตุ
ตลาดหุ
นวันนีน้ :เศรษฐกิจเพื่อผลักดันใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น
BGH (18.8) มองการเติบโตของกําไรยังดีตอเนื่องในป
 มองปจจัยภายนอกชวยหนุน หลังมีความชัดเจนในการกระตุนเศรษฐกิจของทั้งจีนและยุโรป หน
า ลาสุด TRIS เพิ่ม Company Rating ใหจาก A+
ขณะปจจัยภายในติดตามตัวเลขภาคการสงออกไทย รวมถึงคาดการณการเติบโตในปนี้
เปน AA ตลาดหุนไทยวันนี้รับแรงหนุนจากขาวมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายนอก ขณะจับตาสถาบัน KTB (24.4) วอลุมเขาโดดเดน ขณะ MACD ให
วาจะมีการเขาซื้อตอเนื่องหรือไม หลังวันศุกรที่ผานมาซื้อสุทธิในตลาดกวา 2.2 พันลานบาท สัญญาณดีขึ้น กลับมายืนเหนือ Zero line นาดีดตัวตอ
รวมถึงมีการเขาซื้อในอนุพันธกวา 7,857 สัญญา อยางไรก็ตาม ยังคงมองตลาดมี Upside  หุนทีป่ รับออก
--จํากัด หลัง PE’57 ยังสูงกวา 16 เทา มองกรอบวันนี้ 1570-1590
 กลยุทธระยะสั้นขายทํากําไรแถว 1600+/- แลวหาจังหวะเก็บสะสมหุน Big Cap. อาทิ
KBANK KTB ADVANC CPALL ชวงออนตัวกอนกองทุน LTF จะเขาซื้อสูงในเดือนธ.ค.

ปจจัยนาติดตาม

 24 พ.ย. สหรัฐ:Composite PMI ไทย:ตัวเลขการสงออก
(0.35%y-y)
 25 พ.ย. สหรัฐ: GDP annualized (3.3%), ดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบริโภค (96)

หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

KTB

Trading

23.60

24.80, 25.50

23.30

SAMART

Trading

32.50

34.50-35.00

31.75

DEMCO

Trading

17.20

18.50-18.70

16.90

ตลาดอนุพันธ :
กลยุทธ: Short S50Z14 ที่เปดไว 1,053 จุด ปด
สถานะไปกอนที่ ATO พรอม Long เปาหมายทํากําไร
1,065 จุด ตัดขาดทุนต่ํากวาจุดเปด 7 จุด
 ตลาดภูมิภาคเชานี้แกวงตัวในแดนบวก หลังจีนประกาศ
ลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 2 ปเมื่อวันศุกร
 ประธานอี ซี บี ส ง สั ญ ญาณจะทํ า ให เ งิ น เฟ อ ที่ ต่ํ า เกิ น ไป
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหตลาดคาดการณวา อีซีบีจะออก
มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณเพิ่มเติมในเดือนหนา
 ปจจัยในประเทศจะไดแรงหนุนจากสถาบันที่มีโอกาสเขา
ซื้อในตลาดหุนตอเนื่อง
 มอง S50Z14 อิงทางบวก มีโอกาสผาน 1,060 จุด

SET : Trading ตามกรอบรับ-ตาน
กราฟ 60 นาที มี ก ารอ อ นตั ว ท า ยตลาดขณะที่ เ ข า ใกล แ นวต า นเดิ ม ประมาณ
1580(+5)จุด อีกทั้งเครื่องมือเริ่มเขาใกลเขต Overbought คาดแรงสงไปไมไกล
ยังแนะนําทยอยขายและรอซื้อที่แนวรับบริเวณ 1570-1565 จุด
ดัชนี 1,579.20 เปลีย่ นแปลง +10.52 จุด
มูลคาการซื้อขาย 60,181 ลบ.

SET50 Futures: อิงทางบวก มีโอกาสผาน 1,060 จุด
กลยุทธ
TMBZ14
GFZ14

BRZ14
USDZ14

กรอบการเคลื่อนไหว

Long ที่เปดไว 3.15 ถือรอทํากําไรที่
3.30 ตัดขาดทุนหากหลุด 3.10
Short ที่เปดไว 18,670 บาท ตัดขาดทุน
ไปคืนวันศุกร สถานะใหม รอ Short ที่
18,800 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 18,900
บาท
Short ที่เปดไว 2,610 บาท ตัดขาดทุนไป
คืนวันศุกร สถานะใหม รอ Short ที่
2,650 บาท ตัดขาดทุน 2,660 บาท
Long เปดไดที่ 32.87 บาท รอทํากําไร
32.95 บาท ตัดขาดทุน 32.82 บาท

3.18 – 3.28 บาท
18,700 – 18,820
บาท
2,630 – 2,660 บาท
32.83 – 32.92 บาท
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