สองตลาด...ภาคบาย

24 พฤศจิกายน 2557

การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค
ดัชนี 1,589.03 เปลี่ยนแปลง +9.83 จุด
มูลคาการซื้อขาย 24,775 ลบ.

World Index changes
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FTSE* +1.08%
NASDAQ* +0.24%

DAX* +2.62%

NIKKEI +0.33%
SSEC +2.38%
HANG SENG +1.89%

DOW* +0.51%

SET +0.62%

DJ Futures +0.02%

STI +0.05%
KLI1 +1.05%

JCI +0.57%
ASX 200 +1.08%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: ผันผวนในแดนบวกตอ

 ตลาดหุนไทยภาคเชาดีดตัวตามบรรยากาศการลงทุนสวนใหญของ
ภูมิภาค จากแรงหนุนหลักการผอนคลายนโยบายทางการเงินของจีน
หลังประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอางอิงเปนครั้งแรกในรอบ 2 ป
 ปจจัยภายในยังไดรับอานิสงสตอเนื่องจากงาน SET in the City ที่เพิ่ง
สิ้นสุดไปในชวงสัปดาหกอน โดยคาดเม็ดเงินจากกองทุนยังมีตอเนื่อง
และน า จะมากขึ้ น ในเดื อ นธ.ค. ซึ่ง เป น ช ว งโคง สุ ด ทา ยของการซื้ อ
กองทุน LTF/RMF เพื่อรับสิทธิประโยชนทางภาษี
 อยางไรก็ดี การปรับขึ้นของตลาดมากกวา 25% ในปนี้ ทําให SET ไม
ถูกนักในเชิง P/E (58) ที่ระดับเหนือ 14 เทา เหนือระดับคาเฉลี่ย
ภูมิภาคอยูแถว 13 เทา อาจทําให Upside รอบนี้จํากัดแถว 1600+/บายนี้มองกรอบเคลื่อนไหวที่ 1585-1595
 กลยุทธระยะสั้นจึงนาทยอยขายแถว 1600+/- แลวรอซื้อชวงออนตัว
เปนหลัก โดยยังคงแนะนําสะสมหุน big cap. อาทิ KBANK KTB
ADVANC CPALL

กลยุทธ

ตลาดอนุพันธ

Series/ ราคา
ความเห็น
S50Z14
Long เปดไดตอนเชาที่ 1,063.50 จุด และทํากําไร
1,063.50 ออกไปตอนเชา สถานะใหม รอ Long ที่ 1,060 จุด
โดยตัดขาดทุนหากหลุด 1,055 จุด
TMBZ14
Long ที่เปดไว 3.15 บาท รอทํากําไร 3.30 บาท
3.23
ตัดขาดทุนหากหลุด 3.10 บาท
GFZ14
Short
ตอนเช า ยัง เป ดไมไ ด รอเปดอี ก ครั้ง ที่
18,730
18,800 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 18,900 บาท
BRZ14
Short เปดไดตอนเชาที่ 2,652 บาท ถือตอถายังไม
2,657
ผาน 2,662 บาทขึ้นไป รอทํากําไร 2,635 บาท
USDZ14
Long ที่เปดไว 32.87 บาท รอทํากําไร 32.95 บาท
32.88
ตัดขาดทุนหากหลุด 32.82 บาท
ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 662 635 1700 ตอ 486

เปดกระโดดแรง แตกลับขาดแรงสง โดยดูไดจากกราฟ 60 นาทีที่เริ่ม
ขยั บ ออกด า นข า ง ขณะที่ เ ครื่ อ งมื อ เริ่ ม กลั บ สู ภ าวะ Overbought
ดัง นั้ น แม บ า ยนี้ยั ง ให น้ํา หนั ก ทางบวกแต แ นวต า นของ 3 พ.ย. ที่
1591 ยังนาจะกดดัชนีได(ถาเกินยิ่งถือเปนโอกาสทํากําไร) รอรับ
อีกครั้งที่ 1580 จุด
หุน/ราคา
ความเห็น
IVL
เปดกระโดดขึ้นบน EMA-10 พรอมสัญญาณซื้อ
22.40
จาก Modi. Sto. ที่วกตัวขึ้นจากเขต oversold ลุน
รีบาวดทดสอบ EMA-25 วัน “เก็งกําไร” แนวรับ
22.10 แนวตาน 22.80 cut loss 19.90 บ.
SUSCO อิ ง ทางขึ้ น ตามราคาที่ ล อยตั ว อยู เ หนื อ EMA-5
4.52
ด ว ยแรงซื้ อ ที่ เ ข า มาอย า งต อ เนื่ อ ง แนวโน ม ดี
“เก็งกําไร” แนวรับ 4.44 แนวตาน 4.60, 4.74
cut loss 4.40 บ.
ANAN
ได สั ญ ญาณซื้ อ ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะกลาง
3.88
volume เริ่มากอตัว คาดผลักดันราคาขึ้นตอได
“เก็งกําไร” แนวรับ 3.84 แนวตาน 4.00, 4.14
cut loss 3.80 บ.

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค

S50Z14 / ราคาปด 1,063.50 จุด
เปลี่ยนแปลง +7.60 จุด

กราฟ 10 นาที เลี้ยงตัวอยูบน EMA ระยะสั้น โดยที่สัญญาณลบจาก
MACD อยูเหนือเสน Zero Line แนวโนมผันผวนอิงทางฟนตัว
รับ 1062, 1060 ตาน 1066, 1070 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทําไม
สามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

