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TECHNICAL RESEARCH

หุนกลุมพลังงานกดดัน SET ขณะที่แนะนํากลยุทธ “Selecitve” ตอไป
ดัชนี SET อยูที่ 1,537.28 จุด +2.19 จุด +0.14% ปริมาณซื้อขาย 24,441 ลบ.

Daily Trading Strategy (p.m.)

แนวรับ :

1530

แนวตาน :

1550

BCP
สรุปทิศทางและแนวโนมตลาด
ฟ น ตั ว ราคาที่ ฟ น ตั ว ขึ้ น มายื น  กลุมพลังงานกดดัน SET…. “ซื้อ” SIRI: การปรับลดลงของหุน กลุมพลังงาน
เหนือ 32.00 บาท เปนสัญญาณ
อยาง PTT PTTGC กดดันการปรับสูงขึ้นของ SET ในชวงเชาวันนี้ ทําให SET ยัง
บวก รูปแบบแกวงตัวขึ้นระยะสั้น
ไมสามารถทําลายแนวตานที่ 1,540 จุด ไปได ขณะที่กลยุทธหลักแนะนํา
ออนตัวลงเปนโอกาสซื้อ คาดวา
“Selective” สําหรับ SAWAD SEAFCO SAMART RS AOT ตอไป รวมไปถึง
จะมีจังหวะขึ้นตอไปทดสอบแนว
“เก็งกําไร” TRUE ที่คาดการณกําไร 4Q14 ออกมาดี และ “ซื้อ” SIRI ดวย
ตาน 33.50 บาท
เปาหมายพื้นฐานที่ 2.60 บาท จาก 1) กําไร 4Q14 มีแนวโนมเติบโตแข็งแกรง
1.27 ลานบาท (+20% y-y และ 60% q-q) สูงสุดของป 2) กําไรเติบโตตอเนื่อง
24% ในป 2015 ขณะที่ PE ต่ําเพียง 7x ปนี้ 3) อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลสูง
อันดับตนๆ ที่ 5.8% หรือประมาณ 0.1 บาท/หุน และ 4) มีสัญญาณฟนตัวทาง
เทคนิคหลังยืนไดเหนือเสนคาเฉลี่ย 20 วัน เปนครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยมี
เปาหมายระยะสั้นที่ 1.8/1.85 บาท
 “เก็งกําไร” PYLON…ราคาหุน Laggard SEAFCO: PYLON เปนผูประกอบการ
ฐานรากใหญอันดับ 2 รองจาก SEAFCO ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่ไดรับผลดีจากการ
ลงทุนภาครัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นในชวง 1-4 ปขางหนาเชนเดียวกัน ขณะที่ราคาหุน
PYLON ปรับสูงขึ้นเพียง 9.1% ในชวง 1.5 เดือนที่ผานมา (ตั้งแตเราแนะนํา “ซื้อ”
SEAFCO) ขณะที่ SEAFCO ปรับสูงขึ้นแลว 39% ทําให PYLON เปน Catch-up
Plays ที่นาสนใจ ดวยเปาหมายระยะสั้นที่ 10.6/11.5 บาท (ดูรายงานทางเทคนิค
ดานลางประกอบ)
AKR
หุนที่นาสนใจทางเทคนิค
แนวโน ม ขึ้ น ต อ ราคาเป ด บวก PYLON “ซื้อ” ราคาหุนแกวงตัวขึ้นทะลุกรอบ Sideways ที่มีกรอบดานบนบริเวณ
เกิดชองวางขาขึ้นทะลุผาน 3.10 10.00 บาท พรอมปริมาณการซื้อขายสูงสนับสนุน มีสัญญาณบวกจากการตัดกันของ
บาท มีแนวโนมขึ้นตอเนื่อง เปน เสนคาเฉลี่ยและ MACD ที่ตัด Signal ขึ้น มีแนวตานแรกบริเวณจุดสูงสุดเดิมที่ 10.60
จั ง หวะซื้ อ ต า ม เป น ลั ก ษณะ บาท เปาหมายถัดไปที่ 11.50 บาท
เปลี่ยนกรอบซื้อ ขายขึ้นไปอยูใ น PACE “ซื้อ” ราคาหุนฟนตัวกลับมายืนเหนือเสนคาเฉลี่ย 3 เดือน มีสัญญาณบวกจาก
เขต 3.10-3.40 บาท มีเปาหมาย เครื่องมือ MACD และ DI มีเปาหมายระยะสั้นที่ 3.50 บาท แนวตานตอไปที่ 3.70 บาท
3.40 บาท เปนจุดขายทํากําไร
BA “ซื้อ” ราคาหุนฟนตัวขึ้น พรอมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นสนับสนุน พลิกกลับขึ้น
ยืนเหนือเสนคาเฉลี่ย 1 เดือน มีสัญญาณซื้อจาก DI+ ที่ตัด DI- ขึ้นไป มีแนวตานแรก
บริเวณเสน Downtrend Line และเสนคาเฉลี่ย 3 เดือนที่ 22.00 บาท เปาหมายถัดไปที่
23.00 บาท
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รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ดีที่สุดที่ไดรับมาและ
พิจารณาแลววานาเชื่อถือ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลแกนักลงทุนและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย แตมิไดมีเจตนาชี้นําหรือเชิญชวนใหซื้อหรือขายหรือประกันราคาหลักทรัพยแตอยางใด ทั้งนี้รายงานและความเห็นในเอกสาร
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขได หากขอมูลที่ไดรับมาเปลี่ยนแปลงไป การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือนําออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน

