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TECHNICAL RESEARCH

ตลาดไดรับปจจัยบวกหนุนตอเนือ่ ง โดยมีหุนสื่อสารขึ้นโดดเดนกวาตลาด
ดัชนี SET อยูที่ 1,549.13 จุด +4.79 จุด +0.31% ปริมาณซื้อขาย 22,342 ลบ.

Daily Trading Strategy (p.m.)

แนวรับ :

1,540-45

แนวตาน :

1,555

BWG
สรุปทิศทางและแนวโนมตลาด
ทดสอบแนวตาน ราคาเปด  “ตลาดฟน” ทดสอบ 1,550 จุด : จังหวะตลาดบวกตอเนื่องเปนวันที่สาม ตลาด
กระโดดขึ้ น ไปทดสอบแนวต า น
ฟนตัวตามการปรับสูงขึ้นของตลาดหุน Dow Jones เมื่อคืนที่ผานมา SET ขึ้นมา
10.00 บาท เกิดจังหวะขายที่แนว
ทดสอบแนวตานยอย 1,550 จุด หลังจากไดแรงซื้อหนุนหุนกลุมสื่อสารนําโดย
ตาน ราคาปรับตัวลง ดึงจังหวะรอ
ADVANC จากประเด็นขาวความคืบหนาการประมูล 4G ในขณะที่หุนกลุม
ซื้อที่แนวรับ 9.10-9.30 บาท คาด
Leasing ไดรับผลบวกจากลดดอกเบี้ย ซึ่งเปนกลุมที่เดนกวาตลาด โดยกลุมหุนที่
ว า จะแกว ง ตั ว ในกรอบ 9.10ไดรับผลดีจากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ย นําโดยหุนกลุมเชาซื้ออยาง
10.00 บาท ผาน 10.00 บาทซื้อ
SAWAD MTLS รวมไปถึงกลุม Yield Play อยาง ADVANC เเละ INTUCH ซึ่ง
เพิ่ ม มี เ ป า หมายถั ด ไปที่ 11.50
เปนกลุมหุนที่มีเเนวโนม Outperform ตลาดในชวงนี้
บาท เปนจุดขายทํากําไร
 ตลาดยังไมใหน้ําหนักกับการเลื่อน property tax...เปนจังหวะซื้อ ROBINS WHA
CENTEL: การเลื่อนพิจารณาภาษีที่ดินออกไปเปนปจจัยบวกทาง Sentiment ตอ
กลุมบานที่ดิน รวมไปถึงกลุมหุนที่มีรายไดอิงกับคาเชาพื้นที่ เชน ROBINS CPN
TICON SF WHA CENTEL...ซึ่งมองเปนโอกาศในการเขาเก็งกําไรระยะสั้น
โดยเฉพาะ ROBINS CENTEL ที่คาดการณผลการดําเนินงาน 1Q15 ออกมาดีจาก
ฐานที่ต่ําในปกอน
 “ADVANC” จังหวะซื้อ : ราคาลงไปที่ 230.00 บาท แลวฟนตัวเปดชองวางขึ้นมา
ซื้อขายเหนือระดับ 237.00 บาท เปนจังหวะซื้อคาดวาจะบวกระยะสั้นทดสอบแนว
ตาน 244.00 บาท เปนจุดขายทํากําไร
VGI
เริ่มฟนตัว เกิดสัญญาณซื้อเมื่อ
วานทะลุ 12.20 บาท มีแนวโนม
ขึ้ น ทดสอบแนวต า นย อ ย 12.70
บาท รอจังหวะผานเปนโอกาสซื้อ
เพิ่ ม มี เ ป า หมายถั ด ไปที่ 13.30
บาทเปนจุดขายทํากําไร

Futures
SET50
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หุนที่นาสนใจทางเทคนิค
MTLS “ซื้อ” ราคาหุนแกวงตัวขึ้นทะลุเหนือกรอบ Sideways ทําจุดสูงสุดใหมพรอม
ปริมาณการซื้อขายหนาแนน สอดคลองกับเครื่องมือ DI+ ที่กลับมาตัด DI- พุงชี้ทิศทาง
ยืนยันแนวโนมขึ้น มีโอกาสแกวงตัวขึ้นไดตอเนื่อง แนวตานแรกบริเวณ 21.00 บาท และ
มีเปาหมายถัดไปที่ 21.50 บาท
CMO “ซื้อ” ราคาหุนแกวงตัวขึ้นพรอมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น เสนคาเฉลี่ยเรียง
ตัวตัดกัน สอดคลองกับเครื่องมือ DI+ ที่ยังชี้ขึ้นตอเนื่อง มีโอกาสขึ้นไปทดสอบจุดสูงเดิม
ที่ 2.80 บาท และมีแนวตานถัดไปบริเวณ 3.00 บาท
GLAND “ซื้อ” ราคาหุนฟนตัวขึ้นทะลุผานกรอบ Downtrend Line และสามารถกลับมา
ยืนเหนือเสนคาเฉลี่ย 3 เดือนที่บริเวณ 3.26 บาทได มีโอกาสฟนตัวขึ้นไดตอเนื่อง มี
แนวตานแรกบริเวณ 3.42 บาท แนวตานถัดไปที่ 3.58 บาท
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รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ดีที่สุดที่ไดรับมาและ
พิจารณาแลววานาเชื่อถือ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลแกนักลงทุนและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย แตมิไดมีเจตนาชี้นําหรือเชิญชวนใหซื้อหรือขายหรือประกันราคาหลักทรัพยแตอยางใด ทั้งนี้รายงานและความเห็นในเอกสาร
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขได หากขอมูลที่ไดรับมาเปลี่ยนแปลงไป การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือนําออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน

