วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

TECHNICAL RESEARCH

แรงขายหุนพลังงานถวงตลาด ดัชนี SET ยังอยูต่ํากวา 1,600 จุด
ดัชนี SET อยูที่ 1,592.57 จุด -7.24 จุด -0.45% ปริมาณซื้อขาย 23,995 ลบ.

Daily Trading Strategy (p.m.)

แนวรับ :
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แนวตาน :
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BGH
สรุปทิศทางและแนวโนมตลาด
ผาน 19.20 ขึ้นตอ ราคาพนแนว  กลุมพลังงานกดดัน SET…ลุนยืนแนวรับ 1,592 จุด: การปรับลดลงแรงของ
ตาน 19.00 บาทเมื่อวันกอนและมี
ราคาน้าํ มันเมื่อคืนนี้ กดดันหุนกลุมพลังงานตั้งแตเปดตลาด และเปนปจจัยหลักที่
จั ง หวะผ า น 19.20 บาทยื น ยั น
กดดัน SET ตลอดชวงเชาที่ผานมา ขณะที่ถาพิจารณากลุมหุนที่ไมใชกลุมพลังงาน
แนวโนมขึ้นตอเนื่อง คาดวาจะขึ้น
หรือ Non-Energy จะเห็นวามีแนวโนมแข็งแกรงกวาตลาดโดยรวม...ทั้งนี้เมื่อ
ไ ป ท ด ส อ บ แ น ว ต า น ถั ด ไ ป ที่
พิจารณาในเชิงเทคนิค SET ควรยืนไดเหนือแนวรับยอยที่ 1,592 จุด หรือในกรณีที่
20.20 บาท เปนจุดขายทํากําไร
SET ออนแอกวาที่คาดการณไวอาจปรับลดลงไปปด Gap ทางเทคนิคที่บริเวณ
1,584 จุด ซึ่งยังไมทําใหแนวโนมการปรับสูงขึ้นระยะสัปดาหเปลี่ยนแปลงไป โดย
เรายังคาดการณกระแสเงินทุนไหลเขาจากมาตรการ QE ของ ECB จะเปนปจจัย
หนุนการฟนตัวของตลาดหุนโลก และ SET ในชวงปลายเดือน ก.พ.เปนตนไป
 BGH มีจังหวะขึน้ ไปทดสอบแนวตานที่ 19.80/20.20 บาท: แนวโนมผลการ
ดําเนินงาน 4Q14 ที่แข็งแกรง+25 y-y จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูปวยทั้งในและ
ตางประเทศ รวมไปถึงการขยายโรงพยาบาลอยางตอเนื่องเปนปจจัยหนุนการ
เติบโตระยะยาว...แนะนํา “ซื้อ” เปาหมายพื้นฐาน 22.3 และระยะสั้น 19.80 บาท
 SEAFCO ปรับขึ้นแรง...มีจังหวะ “เก็งกําไร” PYLON ที่ยัง Laggard: ธุรกิจ
รับเหมากอสรางไดรับผลดีโดยตรงจากโรงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานภาครัฐฯ ไม
วาจะเปน CK ITD STEC ซึ่งรวมไปถึง SEAFCO และ PYLON ที่เปนผูนําในธุรกิจ
กอสรางฐานรากโครงการขนาดใหญ ทั้งนี้ราคา SEAFCO (“ซื้อ” พื้นฐาน 14.0
บาท) ที่ปรับขึ้นไปแลว ~50% ตั้งแตตนป ทําใหมีจังหวะ “เก็งกําไร” PYLON ที่
ราคาหุน +27% ตั้งแตตนป ยัง Laggard SEAFCO อยู โดยถาพิจารณาในทาง
เทคนิคมีจังหวะ “ฟนตัว” ทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 11.90 บาท
SAPPE
หุนที่นาสนใจทางเทคนิค
รอขึ้ น ทรงตัวแคบเหนื อแนวรั บ TCC “ซื้อ” ราคาหุนฟนตัวขึ้นยืนเหนือเสนคาเฉลี่ย 3 เดือนได มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ
36.50 บาท ยั ง เป น จั ง หวะซื้ อ กรอบแนวตาน Downtrend Line ที่บริเวณ 2.08 บาท หากผานไปไดมีแนวตานถัดไปที่
คาดวาจะขึ้นไปทดสอบแนวตาน 2.20 บาท
ยอย 38.50 บาท ผานไดซื้อเพิ่ม VIBHA “ซื้อ” ราคาหุนเริ่มฟนตัวหลังจากพักตัวสรางฐาน พรอมมีปริมาณการซื้อขายที่
มองเป า หมาย 40.00 บาท เป น เพิ่มสูงขึ้นสนับสนุน มีสัญญาณบวกจาก DI มีจังหวะเก็งกําไรตอเนื่อง แนวตานแรก
จุดขายทํากําไร
บริเวณ 15.70 บาท ถัดไปที่ 16.30 บาท
CSS “ซื้อ” เริ่มฟนตัวกลับมา หลังเบรคทะลุกรอบสามเหลี่ยมและผานการปรับฐานเกาะ
แนวเสนคาเฉลี่ย 7 วัน มีจังหวะเก็งกําไรตามได แนวตานแรกบริเวณ 8.10 บาท และ
ถัดไปที่จุดสูงสุดเดิม 8.65 บาท
Futures
แนวรับ / แนวตาน Top 5
แนวรับ แนวตาน
Stocks
——— Support ———
—— Resistance ——
SET50
1045 1070
1
PTT
360.00
350.00
370.00
390.00
1030 1080
2
TRUE
13.20
12.80
13.80
14.20
Gold
19700 19800
3
BGH
19.20
18.80
20.20
21.00
19500 19950
4
AOT
308.00
302.00
322.00
334.00
Oil
1700 1800
5
PTTEP
117.00
115.00
123.00
129.00
1650 1850
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รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ดีที่สุดที่ไดรับมาและ
พิจารณาแลววานาเชื่อถือ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลแกนักลงทุนและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย แตมิไดมีเจตนาชี้นําหรือเชิญชวนใหซื้อหรือขายหรือประกันราคาหลักทรัพยแตอยางใด ทั้งนี้รายงานและความเห็นในเอกสาร
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขได หากขอมูลที่ไดรับมาเปลี่ยนแปลงไป การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือนําออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน

