ตลาดหุนวันนี้ :

29 ธันวาคม 2558

ราคาน้ํามันกดดันหุนกลุมพลังงานโลก

 ตลาดหุนสหรัฐปรับตัวลง โดยหุนกลุมพลังงานถวงตลาดหลังราคาน้ํามันปรับตัวลง โดยเฉพาะ  หุนถือตอในพอรต(ราคาเปาหมายระยะสั้น)
ราคาน้ํามันดิบเบรนทที่ปรับลงมาแถวระดับ 36 ดอลลารตอบารเรลอีกครั้ง
VGI (3.72), EFORL (0.80)

ตลาดหุ
ปจจัยภายในยั
นวันนีง้ ไม: มีอะไรใหม ขณะที่มูลคาการซื้อขายอยูที่ระดับต่ําเพียง 2.7 หมื่นลานบาท ---หุนแนะนําเพิ่ม (ราคาเปาหมายระยะสั้น)
ขณะที่สถาบันยังเขาซื้อสุทธิตอเนื่องอีก 1.6 พันลบ. โดยทางฝายคาดวามีโอกาสที่จะเห็นการ
 หุนทีป่ รับออก
ซื้อสุทธิอีกราว 2-5 พันลานบาทจากสถาบัน
-- มองวาตลาดหุนไทยนาจะเห็นแรงหนุนจากสถาบันเขามาในชวงที่เหลือของป อยางไรก็ดี คาด
วาการซื้อขายจะคงซบเซาลงไป ขณะที่ทางฝายประเมินวา ณ ระดับดัชนีปจจุบันถือวานาเขา
ซื้อลงทุน หลัง Forward P/E'59 ยังต่ํากวา 13 เทา วันนี้ตลาดอาจไดรับแรงกดดันจากราคา
น้ํามันโลก แตมองการปรับลงจํากัดจากการเขา ซื้อของสถาบัน แนวตานยังอยู ที่ระดั บ เดิม ที่
1287 หากสามารถยืนเหนือระดับดังกลาวไดมีโอกาสไปทดสอบระดับ 1297 จุด สวนแนวรับ
อยูที่ 1274 จุด

ปจจัยนาติดตาม

SET : ทรงตัวสงทายป

 29 ธ.ค. สหรัฐ: ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (93.6)
 30 ธ.ค. สหรัฐ: ยอดขายบานมือ 2 (2.9% y-y)
 31 ธ.ค. สหรัฐ: ผูขอรับสวัสดิการฯ
 หุนที่มีโอกาสติด Cash Balance*: J, TKN, TNP, COOL

เคลื่ อ นตั ว ออกด า นข า งท า มกลางบรรยากาศที่ เ งี ย บเหงา เครื่ อ งมื อ ก็ ดู ไ ม ไ ด ใ ห
น้ําหนักในทางที่ชัดเจน คาดวาดัชนีในชวงวันที่เหลือของปนี้จะอยูในทรงตัวบวกลบ
ไมมากเชนนี้ตอไป ทั้งนี้คงแนวรับ-แนวตานไวตามเดิมจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

*หากตัวแมติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดดวยเชนกัน

ดัชนี 1,285.87 เปลี่ยนแปลง +2.94 จุด
มูลคาการซื้อขาย 27,840 ลบ.

หุนกราฟสวย
หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

BH

Trading

204

216-220

200

BTS

Trading

8.85

9.25-9.35

8.70

SUPER

Trading

1.04

1.13, 1.17

1.02

ตลาดอนุพันธ :
กลยุทธ: Long S50H16 เปดไดที่ 798 จุด รอทํากําไร
805 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 794 จุด
 ตลาดภูมิภ าคแกวง ตัวในกรอบจํา กัดในชว งกอ นเข าสูวั น
หยุดยาว ขณะที่ยังไมมีเหตุการณสําคัญในชวงที่เหลือของ
ป แต จั บ ตาดู ทิ ศ ทางราคาน้ํ า มั น ดิ บ โลก หลั ง กลั บ มา
รวงลง 3% จากความกังวลภาวะอุปทานน้ํามันระดับสูง
 ตัว เลขส ง ออกไทยยั งไม มี สัญ ญาณฟ น ตั ว หลั ง หดตั ว ลง
เปนเดื อนที่ 11 ติดต อกัน ขณะที่ม าตรการลดหย อนภาษี
จากการจับจายชวงปลายปสราง Sentiment เชิงบวก
 ปริ มาณการซื้ อขายของตา งชาติใ นตลาดหุน เริ่ ม เบาบาง
แตไดแรงหนุนจากการเขาซื้อของกลุมสถาบัน
 มอง S50H16 ผันผวนในกรอบ 795 – 805 จุด

SET50 Futures: Sideways ในกรอบจํากัด
กลยุทธ
ADVANCH16 Long ยังไมได รอเขาอีกครั้งที่ 152 บาท
เปาหมายทํากําไร 160 บาท ตัดขาดทุน
หากหลุด 149 บาท
GFG16
Short ยังเปดไมได รอเขาใหม 18,530
เปาหมายทํากําไร 18,370 ตัดขาดทุน
18,630 บาท
BRF16
Short เปดไว 1,384 บาท ถือรอทํากําไร
1,350 บาท หรือปดสถานะหากกลับขึ้นมา
เหนือ 1,375 บาท
USDH16
Long เดิมรับรูกําไรไปไดที่ 36.10 เขา Long
ใหมที่ 36.15 เปาหมายทํากําไร 36.25 ตัด
ขาดทุนหากหลุด 36.10

กรอบการ
เคลื่อนไหว
152 – 155.70
บาท
18,400 – 18,630
บาท
1,330 – 1,390
บาท
36.11 – 36.32
บาท
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