ตลาดหุนวันนี้ :

30 ธันวาคม 2558

มูลคาการซื้อขายเบาบาง สงทายป

 ตลาดหุ น สหรั ฐ ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น หลั ง ข อ มู ล ความเชื่ อ มั่ น ผู บ ริ โ ภคยั ง ส ง สั ญ ญาณการฟ น ตั ว  หุนถือตอในพอรต(ราคาเปาหมายระยะสั้น)
เศรษฐกิจที่แข็งแกรง ขณะที่ราคาน้ํามันยังคงผันผวน โดยวานนี้ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้ง
EFORL (0.80)
 วานนี้สนถาบั
ตลาดหุ
วันนนียัง้ คงเข
: าซื้อสุทธิอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีเห็นการซื้อสุทธิของตางชาติเขามาอีก  หุนแนะนําเพิ่ม (ราคาเปาหมายระยะสั้น)
ครั้ง โดยกลับซื้อสุทธิกวา 3 พันลานบาท แตดวยมูลคาการซื้อขายโดยรวมที่เบาบางเมื่อเทียบ
--กั บ ช ว งก อ นหน า ที่ ข ายออกมาอย า งหนั ก ทางฝ า ยจึ ง ยั ง คาดว า ไม ใ ช สั ญ ญาณการซื้ อ ที่ มี  หุนทีป่ รับออก
นัยสําคัญตอตลาด
VGI (ทํากําไร +2.75%),
 เขาสูวันทําการสุด ทา ยของปค าดวา บรรยากาศการซื้ อขายนาจะยัง คงอยู ในเกณฑ ซบเซา
ขณะที่ตลาดปรับตัวเคลื่อนไหวพักฐานในกรอบ Sideways ตอเนื่อง โดยยังไมสามารถผานไป
ยืนเหนือแนวตาน 1287 ได ยังมองกรอบเคลื่อนไหวเดิมที่ 1275-1287 จุด ประเมินวาที่ระดับ
ดัชนีปจจุบันนาจะยังพอเขาซื้อลงทุนไดแลว หลังหากเทียบเปน Forward P/E’59 อยูต่ํากวา
13 เทา ซึ่งถือวาอยูในระดับต่ํากวากรอบการซื้อขายปกติในอดีต

ปจจัยนาติดตาม

SET : ย่ําอยูกบั ที่

 30 ธ.ค. สหรัฐ: ยอดขายบานมือ 2 (2.9% y-y)
 31 ธ.ค. สหรัฐ: ผูขอรับสวัสดิการฯ
 หุนที่มีโอกาสติด Cash Balance*: KOOL

เคลื่อนตัวเหงาๆ ในกรอบ Sideways การฟนตัวในชวงบายก็ไมสามารถตีผานกรอบ
ดานบน ขึ้นไปได แมเครื่องมือจะกลับมาสงสัญญาณซื้อในตอนทายก็ดูไมคอยมี
น้ําหนัก คาดวาวันนี้หลักๆ จะยังเหวี่ยงตัวขึ้นลงในกรอบเดิมคือ 1277-1287 จุด

*หากตัวแมติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดดวยเชนกัน

ดัชนี 1,283.78 เปลี่ยนแปลง -2.09 จุด
มูลคาการซื้อขาย 24,803 ลบ.

หุนกราฟสวย
หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

TASCO

Trading

38.00

40.25, 42.00

37.00

CPR

Trading

7.50

8.40-8.75

7.25

WICE

Trading

2.82

2.96-3.04

2.76

ตลาดอนุพันธ :
กลยุทธ: สถานะใน S50H16 ยังไมไดเปด วันนี้ข้ึน
ขายลงซื้อในกรอบ 788 – 799 จุด เปาทํากําไร 7 จุด
ตัดขาดทุนจากจุดเปด 3 จุด
 ดาวโจนสพุงขึ้น 1.1% หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
สหรัฐเพิ่มขึ้นไดเกินคาด ชวยหนุน Sentiment ของตลาด
ภูมิภาคเชานี้
 ราคาน้ํามันดิบโลกฟนตัวจากการคาดการณภาวะอากาศ
หนาวในสหรัฐและยุโรป แตยังมีความผันผวนสูงจากภาวะ
อุปทานที่ลนตลาดโลก
 ตางชาติกลับมาซื้อในตลาดหุน 3,600 ลานบาทวานนี้ เปน
สัญญาณดีขึ้น แตยังไมคาดหวังการเขาซื้อตอเนื่อง
 มอง S50H16 ผันผวนในกรอบ 788 – 800 จุด

SET50 Futures: ยังคง Sideways
กลยุทธ
ADVANCH16
GFG16
BRF16
USDH16

Long ยังไมได รอเขาอีกครั้งที่ 152 บาท
เปาหมายทํากําไร 160 บาท ตัดขาดทุน
หากหลุด 149 บาท
Short ยังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 18,480
บาท เปาหมายทํากําไร 18,320 บาท ตัด
ขาดทุน 18,550บาท
Short เดิม ตัดขาดทุนไป รอ Short ใหมที่
1,390 บาท เปาทํากําไร 1,360 บาท ตัด
ขาดทุนเหนือ 1,405 บาท
Long ไดที่ 36.15 บาท รอทํากําไร 36.25
บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 36.13 บาท

กรอบการ
เคลื่อนไหว
152 – 155.70
บาท
18,350 – 18,530
บาท
1,350 – 1,410
บาท
36.18 – 36.30
บาท
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