ตลาดหุนวันนี้ :

3 กันยายน 2558

Upside จํากัด

 ตลาดหุนสหรัฐวานนี้ดีดตัวขึ้นอีกครั้ง หลังการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและความผันผวนของ  หุนถือตอในพอรต(ราคาเปาหมายระยะสั้น)
ตลาดหุนทั่วโลก อาจสงผลใหเฟดจะยังไมรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 16-17 ก.ย. นี้
ICHI (17), INTUCH (79)

หุนแนะนําเพิ่ม (ราคาเปาหมายระยะสั้น)
ตลาดหุ
ตลาดหุนนวัภายนอกค
อนขางผันผวนอยางหนัก สวนหนึ่งมาจากการเก็งการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
น
นี
้
:
--ของเฟด ซึ่งมองวาลักษณะตลาดจะเปนแบบนี้จนไปถึงกอนการประชุมเฟดในชวงกลางเดือน
หุนทีป่ รับออก
ขณะที่ในวันพรุงนี้จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญอยางการจางงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ  --ซึ่งเปนหนึ่งในตัวแปรดานตลาดแรงงานภายในประเทศที่จะมีผลตอการตัดสินใจของเฟด
 การกลับมาขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติสะทอนที่ผานมาเปนการซื้อชวงสั้นๆ ขณะดาน
สถาบันก็เริ่มมีการทยอยขายออกมา ทําใหการปรับขึ้นดูไมคอยมั่นคงมากนัก
 มอง SET วันนี้นาจะปรับขึ้นดวย Upside ที่จํากัด ขณะราคาน้ํามันยังทรงตัว โดยบรรยากาศ
ภายในเริ่มดูดีขึ้น หลังมีมาตรการกระตุนใหมๆ ออกมา มองกรอบวันนี้ 1360-1380,1390
 กลยุทธระยะสั้นทยอยขายออกไปกอนแถว 1390-1400 จุด

ปจจัยนาติดตาม

 3 ก.ย. สหรัฐ: ตัวเลขผูขอสวัสดิการวางงาน (275K) ยุโรป:
ยอดคาปลีก (2.0% y-y), การประชุม ECB ไทย: ดัชนี
ความเชื่อมั่นผูบริโภค
 4 ก.ย. สหรัฐ: การจางงานนอกภาคเกษตร (218K), อัตรา
การวางงาน (5.2%)
 8 ก.ย. จีน: ตัวเลขนําเขา (-5.0% y-y), ตัวเลขสงออก
(-6.0%y-y) ยุโรป: GDP (1.2%)
 หุนที่ครบเกณฑ Cash Balance*: ATP30
 หุนที่มีโอกาสครบเกณฑ Cash Balance*: AJD, MIDA, PE,
AUCT, PSTC

SET : ถอยกอนถาหลุด 1360
กราฟ 60 นาทียัง Sideways แตอาจมีน้ําหนักในทางลงเพิ่มขึ้นเล็กนอย หลังจาก
วานนี้ทําจุดสูงสุดและต่ําสุดของวันที่ต่ําลง เบื้องตนยังใหกรอบเทรดอยูที่ 13601380 จุด แตห ากหลุ ด 1360 ควรถอและรอจั งหวะจนกว าจะเกิด สัญ ญาณซื้ อที่
ชัดเจนกอนกลับเขาตลาดอีกครั้ง
ดัชนี 1,372.45 เปลี่ยนแปลง +10.06 จุด
มูลคาการซื้อขาย 41,158 ลบ.

*หากตัวแมติด Cash Balance ตัวลกก็จะติดดวยเชนกัน

หุนกราฟสวย
หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

ITD

Trading

7.50

8.00, 8.20

7.35

WIIK

Trading

3.14

3.34, 3.44

3.08

PTG

Trading

13.80

14.70-15.00

13.60

ตลาดอนุพันธ :
กลยุทธ: Short S50U15 ยังไมได รอเขาใหมที่ 893
หรื อ เหนื อ กว า เป า หมายทํ า กํ า ไร 880-882 จุ ด
ตัดขาดทุนเหนือจุดเขา 4 จุด
 ตลาดหุ น สหรั ฐและยุ โ รปบวกกลั บ ขึ้ น มา ท า มกลางข า ว
เรื่องโบรกเกอรจีนมีมาตรการหนุนตลาดหุนจีน และกอนที่
ตลาดจีนจะปดทําการ 2 วัน
 ประเด็นระยะเวลาขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังสรางความผัน
ผวนต อ ตลาด ขณะลุ น ตั ว เลขจ า งงานของสหรั ฐ ในคื น
วั น ศุ ก ร และการประชุ ม อี ซี บี ที่ มี โ อกาสขยายเวลาซื้ อ
สินทรัพย
 ตางชาติและสถาบันกลับมาขายหุนและฟวเจอรส
 S50U15 ขึ้นจํากัดอาจไมยืน 890 จุด ระหวางผันผวน

SET50 Futures: ปรับขึน้ จํากัดและยังผันผวน
กลยุทธ
TRUEU15
GFV15
BRU15
USDU15

Short ที่เปดไว 9.55 บาท รอทํากําไร 9.20
บาท ตัดขาดทุนเหนือ 9.75 บาท
Short เปดไว 19,520 บาท รอทํากําไร 19,360
บาท หรือต่ํากวา ตัดขาดทุนเหนือ 19,620
บาท
Short เดิมปดไป 1,740 บาท รอเขาใหมที่
1,840 หรือสูงกวา เปาหมายทํากําไร 30 บาท
ตัดขาดทุนเหนือจุดเขา 15 บาท
Long เปดไว 35.85 บาท รอทํากําไร 35.96
บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 35.80 บาท

กรอบการ
เคลื่อนไหว
9.30 – 9.64 บาท
19,330 – 19,570
บาท
1,740 – 1,860
บาท
35.80 – 36.00
บาท
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