ส่ องตลาด...ภาคบ่ าย

29 ธันวาคม 2558

การเคลื่อนไหวภาคเช้ าของตลาดหุ้นในภมิู ภาค

ตลาดหุ้น

ดัชนี 1,282.16 เปลี่ยนแปลง -3.71 จุด
มลค่
ู าการซือ้ ขาย 8,360 ลบ.

World Index changes
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FTSE* +0.22%

แนวโน้ มตลาดหุ้นไทยภาคบ่ ายในเชิงเทคนิค

NIKKEI +0.5%
SSEC -0.25%

NASDAQ* -0.15%

HANG SENG* +0.34%

DOW* -0.14%

SET -0.29%

DJ Futures +0.18%

STI* +0.38%
KLI1* +0.44%

JCI* +0.11%
ASX 200* +1.15%

* Markets are still closed

แนวโน้ มภาคบ่ าย: วอลุม่ เบาบาง
 ตลาดหุ้นไทยย่อ ตัวลงเล็กน้ อ ย หลัง รั บ แรงกดดัน จากราคานํ า้ มัน
ที่ปรับตัวลง
 มองระยะสั น้ ตลาดหุ้ นไทยจะแกว่ ง ตั ว ในกรอบแคบ หลั ง แรง
ขับเคลื่อนของสถาบันดูค่อนข้ างเบาบาง ขณะที่แรงขายของต่างชาติ
น่าจะยังมีต่อเนื่ องในปี หน้ าจากแนวโน้ มการปรับขึน้ อัตราดอกเบี ย้
ของเฟด อย่ า งไรก็ ดี ก ารฟื ้น ตัว ของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ จะช่ ว ยหนุ น
้ ้มองว่ายังน่าทยอยสะสมหุ้น
Sentiment การลงทุนทางบวกได้ ทังนี
เพื่อการลงทุน หลัง Forward P/E’59 อยูต่ ํ่ากว่า 13 เท่า
 มอง SET บ่ายนี ้ ยังผันผวนในกรอบแคบระหว่าง 1274-1287 จุด
ขณะการซื ้อขายเบาบาง โดยยังไร้ ปัจจัยหนุนใหม่
 กลยุทธ์ เน้ นลงทุนหุ้นที่คาดว่ามีแนวโน้ มผลประกอบการปี 59 เด่น
อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว AOT, AAV กลุ่มโรงพยาบาล BDMS กลุ่ม
การเงิน MTLS, SAWAD

กลยุทธ์

ตลาดอนุพนั ธ์

Series/ ราคา
ความเห็น
S50H16
Short ที่เปิ ดไว้ 798 จุด ตัด ขาดทุนไปตอนเช้ า
794.80
สถานะใหม่ ขึน้ ขายลงซื อ้ ในกรอบ 790 – 800 จุด
เป้าหมายทํากําไร 7 จุด ตัดขาดทุนจากจุดเปิ ด 3 จุด
ADVANCH16
153.50
GFG16
18,500
BRF16
1,360
USDH16
36.18

บรรยากาศการลงทุนที่เงียบเหงากดให้ ดชั ดนีอ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี
ตัวกราฟที่เป็ น Sideways ประกอบกับทิศทางจากเครื่ องมือถือว่าไม่
เสียหายมากนัก คาดว่าบ่ายทรงตัวในกรอบ sideways ที่1287-1277
จุดต่อไป
หุ้น/ราคา
ความเห็น
AUCT
ทรงตั ว มานานแล้ ว ดู ไ ม่ น่ า ลงตํ่ ากว า่ นี ้
เพราะเครื่ องมือฟื น้ ตัวดีขึ ้นตลอด ขณะที่แรงซื ้อ
10.90
ก็เริ่ มเข้ า หนุน “เก็ง กํา ไร”แนวรั บ 10.70 แนว
ต้ าน 11.50 Cut loss 10.50 บ.
WICE
ตัด ผ่ า น EMA-75 ซึ่ ง เป็ นแนวต้ านสํ า คั ญ ได้
2.86
พร้ อม Volume
และสัญ ญาณหนุน จาก
เครื่ องมือหลักๆ แนวโน้ มดี “เก็งกําไร” แนวรับ
2.80 แนวต้ าน 2.92, 3.00 Cut loss 2.76 บ.
PK
Modi.Sto. วกตัวขึ ้นจากเขต Oversold ได้ แล้ ว
3.96
ราคาหุ้น ก็ ดูแ ข็ ง แรงขึ น้ ลุ้น ทดสอบ EMA-25
วันได้ “เก็งกําไร”แนวรับ 3.90 แนวต้ าน 4.10
Cut loss 3.84 บ.

Long ยังไม่ได้ รอเปิ ดอีกครัง้ ที่ 152 บาท เป้าหมาย
ทํากําไร 160 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 149 บาท
Short
ยัง ไม่ไ ด้ รอเปิ ดอี ก ครั ง้ ที่ 18,530 บาท
เป้ าหมายทํ า กํ า ไร 18,370 บาท ตัด ขาดทุน เหนื อ
18,630 บาท
Short ที่เปิ ดไว้ 1,384 บาท รอทํากําไร 1,350 บาท
ปิ ดสถานะหากกลับมาเหนือ 1,375 บาท
Long ตอนเช้ ายังไม่ได้ รอเปิ ดอีกครัง้ ที่ 36.15 บาท
เป้าหมายทํากําไร 36.25 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด
36.10 บาท

อนุพันธ์ เด่ นเชิงเทคนิค
S50H16 / ราคาปิ ด 794.80 จุด
เปลี่ยนแปลง -4.20 จุด

กราฟ 10 นาที รี บาวด์กลับขึ ้นมาได้ บ้าง โดยที่สญ
ั ญาณบวกจาก
เครื่ องมือ MACD ยังอยู่ใต้ เส้ น Zero Line แนวโน้ มผันผวนในกรอบ
Sideways-Sideways Down รับ 791, 788 จุด ต้ าน 798, 803 จุด

ฝ่ ายวิเคราะห์ หลักทรั พย์ 662 635 1700 ต่ อ 486
รายงานฉบับนี ้จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ข้อมูลให้ กบั นักลงทุนเท่านัน้ ซึง่ ผู้จดั ทําได้ แสดงความคิดเห็นตามข้ อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามผู้จดั ทําไม่สามารถ
รับประกันความสมบูรณ์และถูกต้ องของข้ อมูลซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ รายงานฉบับนี ้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ดังนันการตั
้
ดสินใจในการใช้ รายงานฉบับนี ้จึงขึ ้นอยู่กบั วิจารณญาณของผู้ใช้ เป็ นสําคัญ

