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แนวโนมตลาดสัปดาหนี้ (16-20/2/58) บล.คันทรี่ กรุป
 จํากัด (มหาชน)
ตลาดหุน
 ไทยสัปดาหกอ
 น (9-13 กุมภาพันธ 57)
SET มีการเคลื่อนไหวทรงตัวจากสัปดาหกอน โดยมีความผันผวนจากการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ของกรีซ หลังการเจรจายัง
ไมมีความคืบหนา กอนที่มาตรการปจจุบันจะหมดอายุในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ปดสัปดาห SET Index ปดที่ 1615.89 จุด
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2.49 จุด (0.15%) จากสัปดาหกอน
ปจจัยสําคัญในสัปดาหนี้
(+) หลายประเทศรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ออกมาในระดับดี โดย GDP ของ 18 ประเทศยุโรปขยายตัว 0.3%YoY
และญี่ปน
ุ ที่รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 4 annualize ขยายตัว +2.2%QoQ
(+) ปญหาเศรษฐกิจของยูเครนที่คลีค
่ ลายลง หลังการชวยเหลือของ IMF และการบรรลุขอตกลงสันติภาพ ลดความเสี่ยงทาง
การเมือง
(+) แนวโนมราคาน้ํามันฟน
 ตัวขึน
้ อยางตอเนื่อง หลังมีรายงานวาจํานวนแทนขุดเจาะน้ํามันของสหรัฐปรับตัวลดลงอยางมาก
(-) ปญหาความวุนวายในยุโรปหลังเกิดเหตุความรุนแรงที่เดนมารก 2 แหง ตอเนื่องจากเหตุการณชารลเี อบโด ในฝรัง่ เศส
(-) สศอ. ประเมินการสงออกป 58 ขยายตัวเพียง 1-2% จากความเสี่ยงของปญหาการเมืองในหลายๆ ประเทศ
(+/-) การเจรจาปรับโครงสรางหนีข
้ องกรีซยังไมมีความคืบหนา ในการเจรจากับกลุม Troika ที่ผานมา โดยกรีซยังคงมีทาทีวา
จะทําทุกสิง่ ที่ทําไดเพื่อใหมีการบรรลุขอ
 ตกลง
(+/-) Fund Flow ตางชาติเคลื่อนไหวไรทิศทาง หลังวันกอนมี Net Sell เล็กนอยหลังการซื้ออยางตอเนื่องกอนหนา
ปจจัยทีต
่ องติดตาม
(+/-) Earning Season ของการทยอยรายงานผลประกอบการ
(+/-) ความคืบหนาการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ของกรีซ ในการประชุมระหวาง รมว.คลังของกรีซและยูโรโซนในวันจันทร
(+/-) การรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของไทย คาดหมายการขยายตัว +2%YoY
(+/-) การประชุมในชวงกลางสัปดาห ตอความเปนไปไดในการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติม
(+/-) การรายงานผลการประชุม FOMC ของเดือนมกราคมที่ผา นมา ในชวงกลางสัปดาห
ความคิดเห็น
ดัชนีในสัปดาหนี้มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นตอ ทามกลางความผันผวนโดยเรายังคงมองเห็นประเด็นการเจรจาปรับโครงสรางหนี้
ของกรีซจะมีความชัดเจนมากขึน
้ ในสัปดาหนี้ เชนเดียวกับการประชุม BOJ ที่คาดหมายการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
เพิ่มเติม สรางแรงซื้อในสินทรัพยเสี่ยง ดานในประเทศ มีความผันผวนจากการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 4 วันนี้ ยังคงให
น้ําหนักประเด็นการขยายการลงทุนของรัฐทีเ่ ดินหนา สรางการขยายตัวของเศรษฐกิจ
กลยุทธการลงทุน เนนหุน
 ที่ไดประโยชนจากการขยายการลงทุนของภาครัฐเขน กอสราง
เชนเดียวกับหุนรับเหมากอสรางที่ไดรับผลดีจากการลงทุนของภาครัฐที่มีความคืบหนา

พลังงานทดแทน

เปนตน

วิเคราะห SET ประจําสัปดาห 16-20 ก.พ. 58 by CGS
SET

Closed 1,615.89
Resistant : 1,620 , 1,638

High: 1,619.65 Low : 1,583.93
Support :1,605 , 1,590

กราฟ SET สัปดาหที่ผานมาดีดตัวขึ้นจากระดับต่ําสุด ไปปดทีร่ ะดับเกือบสูงสุดของสัปดาห และยังไมสามารถผานแนว 1620
จุดไดเชนเดียวกับสัปดาหกอนหนา ขณะที่แทงเทียนสรางรูป Evening Star ในระดับเดียวกับสัปดาหตนเดือนทําใหเกิดภาวะ
Double Top เกิดขึน
้ นอกจากนี้ RSI กลับเคลื่อนไหวในแนวที่ต่ําลง เราเรียกวาเกิดภาวะขัดแยงเปน Negative Divergence
ในทางเทคนิคเตือนวาสัปดาหนี้มโี อกาสปรับฐาน หากหลุด 1,590 จุด จะเกิด Sell signal ที่มีนัยยะสําคัญ
กลยุทธ
1. เก็งกําไรตนสัปดาหแบบสัน
้ ๆ แตเนนการทยอยขายเมื่อ SET เขาใกล 1,620 จุด
2. หาก SET ไมสามารถปดจนสราง high ใหมที่เกิน 1,620 จุดไดถงึ กลางสัปดาห ควรลดปริมาณหุน
 ออกกึ่งหนึ่ง
3. หาก SET ปดสราง high ใหมได เกิน 1,620 จุดไปจนถึงปลายสัปดาห ใหถือหุน
 ตอไปยังสัปดาหหนา
4. หาก SET ปดปลายสัปดาหต่ํากวา 1,600 จุดใหถือหุนขามสัปดาหนอยลง
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หุนเดนประจําสัปดาห
BANPU ราคาปด 27.75 บาท แนวตาน 30.00, 32.00 แนวรับ 27.00
* คาดผลประกอบการผานจุดต่ําสุดแลวในป 57 จากราคาถานหินอยูใกลกับตนทุนของผูผ
 ลิตในประเทศอินโดนีเซีย
* ความหวังการฟนตัวของราคาถานหินในเอเชียจากการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดีย
* เก็งกําไรประเด็น PDP ฉบับใหม รอการขยายกําลังผลิตของโรงไฟฟา BLCP
* คาดกําไรป 58 เติบโต 43% YoY จากการเริ่มรับรูโรงไฟฟาหงสาในลาว หนวยผลิตแรกในเดือน ก.ค.
* ราคาเหมาะสมป 58 ที่ 32.75 บาท
กราฟ BANPU ดีดตัวขึ้น ผานกรอบแนว down trend ในรอบ 3 เดือนสําเร็จ โดยกราฟแทงเทียนขนาดยาวแบบ Tower ทําให
เกิดแรงเหวี่ยงทีด
่ ี สนับสนุนโดย RSI ที่เกิดสัญญาณซื้อแบบตัง้ ชัน ยืนยันการปรับตัวสูงขึน
้ ไดอีกในสัปดาหนี้ และมีโอกาส
เดินหนาตอเนื่องไป
คําแนะนํา
1. เขาซื้อไดตงั้ แตตน
 สัปดาห แบบ Buy on Weakness
2. แบงทํากําไรบางสวนเมื่อราคาเขาใกล 32 บาท เนือ
่ งจากเปน ภาวะ Overbought
3. หากราคาปรับตัวลงเขาใกล 25 บาท แนะนําใหซื้อสะสมปริมาณมาก

ฝายวิเคราะหฯ
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