สองตลาด...ภาคบาย

4 มกราคม 2559

การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

ดัชนี 1,272.45 เปลี่ยนแปลง -15.57 จุด
มูลคาการซื้อขาย 14,785 ลบ.
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FTSE* -0.51%

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค

NIKKEI -3.3%
SSEC -6.85%

NASDAQ* -1.15%

HANG SENG* -2.81%

DOW* -1.02%

SET -1.21%

DJ Futures -0.84%

STI* -1.67%
KLI1* -1.21%

JCI* -0.3%
ASX 200* -0.48%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: ตลาดยอตัวลงตามภูมิภาค

 ตลาดหุนจีนใชมาตรการ Circuit Breaker หลังดัชนีปรับลงถึง 7%
เนื่องจากขอมูลภาคการผลิตออกมาแยกวาคาด ขณะที่คาเงินหยวน
ยังคงออนคา
 หากวัด Sentiment ตลาดหุนไทยยังคงอยูในเกณฑ Extreme Fear
สะทอนความไมเชื่อมั่นของนักลงทุน ทําใหโอกาสที่จะเห็นการปรับลง
ของดัชนีงายกวาการปรับขึ้น ในเชิงเทคนิคภาพแนวโนมการฟนตัว
แบบ Sideway-up อาจเสียไป หากวันนี้ปรับหลุดต่ํากวาระดับ 1269
จุ ด ลงไป มี โ อกาสที่ จ ะเห็ น ราคาปรั บ ลงไปทดสอบระดั บ ต่ํ า สุ ด
ครั้งกอนที่ 1250
 อย า งไรก็ ดี ท างฝ า ยมองว า ระดั บ นี้ น า สะสมหุ น เข า ลงทุ น โดยคง
สัดสวนหุนราว 20 – 30% ของพอรต ในดานการจัดพอรตใหแบงเงิน
ส ว นหนึ่ งลงทุ น ในหุ นกลุ มท อ งเที่ ยว และอีกส ว นในหุน พื้น ฐานดี ที่
ราคาปรั บ ลงมาแรง ซึ่ ง หุ น ที่ ท างฝ า ยแนะนํ า เมื่ อ เช า นี้ ทั้ ง AAV,
ADVANC และ ERW ใหถือสถานะตอ ขณะที่ปรับ EFORL ออกจาก
พอรตตามสัญญาณทางเทคนิค

กลยุทธ

ดัชนีออนตัวตอเนื่องหลังการเกิดสัญาณขายในกราฟ 60 นาที ซึ่งดู
แลวยังมีน้ําหนักทางลงตอในชวงบาย ระยะสั้นแนะนําใหรอจนกวา
จะเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม โดยประเมินแนวรับที่ 1267 และ 1260
จุด ตามลําดับ แนวตานบายอยูที่ 1280 จุด
หุน/ราคา
ความเห็น
AP
รั ก ษาฐานราคาได เ ป น อย า งดี และน า จะได
5.40
เวลาดี ด ตั ว ตามแรงซื้ อ ที่ ห นาแน น พร อ ม
สัญญาณจากเครื่องมือระยะสั้น “เก็งกําไร”
แนวรับ 5.35 แนวตาน 5.60 Cut loss 5.25 บ.
BCP
เริ่มเห็นการฟนตัวของเครื่องมือพรอมดวยแรง
33.25
ซื้อ ที่เ ขา หนุน หลัง ราคาทรงตั ว มาไดห ลายวั น
แลว “เก็งกําไร” แนวรับ 32.75 แนวตาน
35.00 Cut loss 32.00 บ.
BDMS
เริ่ ม มี สั ญ ญาณขายจาก Modi.Sto.
ที่
21.90
Overbought มาหลายสัปดาห คาดไดเวลา
ปรับฐาน “Short Sell”แนวรับ 21.40-21.20
แนวตาน(Short@) 22.10 Cut loss 22.40 บ.

ตลาดอนุพันธ

Series/ ราคา
ความเห็น
S50H16
Short ที่เปดไว 799 จุด ทํากําไรไดที่ 785 จุด สถานะ
785.00
ใหม Short ที่ 790 จุด เปาหมายทํากําไร 783 จุด ตัด
ขาดทุนเหนือ 792 จุด
ADVANCH16 Long ที่เปดไว 151.70 บาท ตัดขาดทุนไปที่ 147
139.88
บาท
GFG16
Short ตอนเชายังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 18,450 บาท
18,380
เปาทํากําไร 18,300 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 18,500
บาท
BRF16
Short ตอนเชายังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 1,410 บาท
1,391
เป า หมายทํ า กํ า ไร 1,380 บาท ตั ด ขาดทุ น เหนื อ
1,425 บาท
USDH16
Long ที่เปดไว 36.15 บาท ทํากําไรไดที่ 36.25 บาท
36.18
สถานะใหม Long ที่ 36.15 บาท เปาหมายทํากําไร
36.22 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 36.13 บาท
ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 662 635 1700 ตอ 486

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค
S50H16 / ราคาปด 785.00 จุด
เปลี่ยนแปลง -9.60 จุด

กราฟ 10 นาที แกวงตัวใตเสน EMA-25 สวนสัญญาณบวกจาก
MACD ยังอยูต่ํากวาเสน Zero Line เชนเดียวกัน แนวโนมผันผวนใน
กรอบทางลง รับ 782, 778 จุด ตาน 788, 792 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทํา
ไมสามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

