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TECHNICAL RESEARCH

ตลาดออนตัวลงแคบๆ จากแรงขายหุนสื่อสาร คาดวา SET มีโอกาสขึ้นไป 1600 จุด
ดัชนี SET อยูที่ 1,583.48 จุด -3.53 จุด -0.22% ปริมาณซื้อขาย 28,956 ลบ.

Daily Trading Strategy (p.m.)

แนวรับ :

1575 , 1600

แนวตาน :

1595 , 1600

HANA
สรุปทิศทางและแนวโนมตลาด
แ น ว โ น ม ขึ้ น สั ญ ญ า ณ ซื้ อ  SET “ผันผวน” ตอเนื่อง จากแรงขายหุนใหญ...: แรงขายกลุมหุนขนาดใหญ
หลั ง จากทะลุ ผ า น 40.00 บาท
หลายๆ กลุม กดดัน SET ปรับลดลงตอเนื่องในชวงเชาที่ผานมา ซึ่งความ “ผัน
เปนจังหวะซื้อในสัปดาหที่ผานมา
ผวน” ระยะสั้นกรอบ 1,560-1,600 จุด จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออนแอในเดือน ม.ค.
คาดว า จะขึ้ น ต อ ไปทดสอบแนว
ของ SET ไมทําใหแนวโนมเชิง “บวก” ระยะสัปดาหเปลี่ยนไป ซึ่งเรายังใหน้ําหนัก
ตาน 42.00 บาท ผานไดมีจังหวะ
กับ 1) การใชมาตรการ QE ของ ECB หนุนสภาพคลองตลาดหุนโลก 2) PBOC มี
ซื้ อ เพิ่ ม มองเป า หมายถั ด ไปที่
แนวโนมใชนโยบายการเงินผอนคลาย กระตุนเศรษฐกิจ และ 3) กนง.มีโอกาสลด
44.00 บาท เปนจุดขายทํากําไร
อัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 11 มี.ค.นี้
 “ซื้อ” กลุมหุนที่ไดรับผลดีจากดอกเบี้ยต่ํา (ปรับลดดอกเบี้ย): แนะนํา “ซื้อ”
กลุมหุนที่ไดรับผลดีจากโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% จากปจจุบันที่ 2.0%
ในการประชุม กนง.วันที่ 11 มี.ค.นี้ ลาสุดเศรษฐกิจเดือน ม.ค.เติบโตอยางชาๆ
โดยการบริโภคภาคเอกชน +0.2% m-m การลงทุนภาคเอกชน +0% m-m ขณะที่
อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ําตอเนื่อง โดยกลุมหุนที่นาสนใจในกรณีที่ กนง.ปรับลด
ดอกเบี้ยไดแก 1) สถาบันการเงินขนาดเล็กที่ตนทุนเงินทุนลดลง แนะนํา “ซื้อ”
SAWAD “เก็งกําไร” GL ASK KTC 2) กลุมหุนที่ใหอัตราผลตอบแทนจากเงินปน
ผลสูง แนะนํา “ซื้อ” INTUCH SIRI (กําไร 4Q14 ดีกวาคาดเล็กนอย ประกาศ
จายเงินปนผล 0.12 บาท/หุน หรือ Dividend Yield 6%) BTS KTB และ TISCO
และ 3) กลุมอสังหาฯ แนะนํา “ทยอยสะสม” QH (แนวรับ 4.0 บาท)
MONO
หุนที่นาสนใจทางเทคนิค
ติ ด แนวต า น 4.70 บาท เกิ ด AKR “ซื้อ” ราคาหุนเริ่มแกวงตัวขึ้นหลังพักตัวสรางฐานในกรอบ 2.90-3.10 บาท คาด
สัญญาณซื้อเมื่อวันกอน ราคาขึ้น วาจะสามารถแกวงทะลุกรอบดานบนขึ้นไปได จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอยางมี
ตอ เนื่ องเป นจั ง หวะซื้ อ ตาม โดย นัยสําคัญและ MACD ที่เปนบวก มีโอกาสขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 3.22 บาท
ขึ้ น ไปสู ง สุ ด ที่ 4.70 บาท เป น และมีแนวตานถัดไปที่ 3.40 บาท
จั ง หวะขายระหว า งวั น แต ยั ง คง NWR “ซื้อ” ฟนตัวดวยแทงเทียนรูปแบบ Bullish Ladder Bottom พรอมปริมาณการ
แ น ว โ น ม ขึ้ น เ ช น เ ดิ ม ม อ ง ซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นยืนยันการกลับตัว สอดคลองกับ DI+ ที่ชี้ขึ้นอีกครั้ง เปนจังหวะซื้อ
เปาหมายถัดไปที่ 4.90 บาท เปน เก็งกําไรตาม มีแนวตานแรกบริเวณ 2.10 บาท และมีเปาหมายถัดไปที่ 2.20 บาท
จุดขายทํากําไร
MIDA “ซื้อ” ราคาฟนตัวขึ้นดวยแทงเทียนรูปแบบ Hammer เริ่มมีแรงซื้อเขามาอีกครั้ง
มีสัญญาณซื้อทั้งจากเครื่องมือ DI และ MACD มีแนวตานแรกที่ 1.96 บาท และถัดไปที่
2.14 บาท
Futures
แนวรับ / แนวตาน Top 5
แนวรับ แนวตาน
Stocks
——— Support ———
—— Resistance ——
SET50
1030 1045
1
TRUE
14.30
14.00
14.70
15.40
1020 1055
2
JAS
8.80
8.65
9.00
9.20
Gold
18500 18900
3
SUPER
23.00
22.00
24.80
25.80
18200 19200
4
SAMCO
7.00
6.00
8.00
9.00
Oil
1970 2040
5
BBL
180.00
178.00
186.00
188.00
1930 2100
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รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ดีที่สุดที่ไดรับมาและ
พิจารณาแลววานาเชื่อถือ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลแกนักลงทุนและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย แตมิไดมีเจตนาชี้นําหรือเชิญชวนใหซื้อหรือขายหรือประกันราคาหลักทรัพยแตอยางใด ทั้งนี้รายงานและความเห็นในเอกสาร
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขได หากขอมูลที่ไดรับมาเปลี่ยนแปลงไป การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือนําออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน

