ตลาดหุนวันนี้ :

11 มกราคม 2559

ปจจัยภายนอกกดดัน

 ตลาดหุนสหรัฐปรับตัวลงอยางตอเนื่อง หลังนักลงทุนยังกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจของจีน แมการ  หุนถือตอในพอรต(ราคาเปาหมายระยะสั้น)
จางงานนอกภาคเกษตรสหรัฐจะปรับเพิ่มสูงขึ้นกวาคาดที่ 292,000 ราย ในเดือนธ.ค.
AAV (5.90), ADVANC (159), AP (5.95), Short Sell
ตลาดหุ
นโยบายการเงิ
นวันนีน้ ของจี
: นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงคาเงินหยวน และนโยบาย Circuit Breaker ใน PTTEP (43)
ตลาดหุนจีนไดสรางความผันผวนใหกับตลาดอยางตอเนื่อง โดยลาสุดจีนไดพยายามลดความ  หุนแนะนําเพิ่ม (ราคาเปาหมายระยะสั้น)
กังวลของตลาดโดยกลับมาเพิ่มคาเงินหยวนและยกเลิก Circuit Breaker ในตลาดหุน
KCE (71.50) เชิงพื้นฐานรับประโยชนบาทออน + ดาน
 มอง SET วันนี้ยอตัวลงจากความกังวลปจจัยภายนอกโดยเฉพาะจีน ขณะยังขาดแรงหนุน เทคนิค MACD ยังยืนเหนือ Zero line และ Signal line
ชัดเจนของทั้งนักลงทุนตางชาติและสถาบัน มองกรอบวันนี้ที่ 1220,1230-1250 จุด
จึงยังมีลุนวิ่งเขาหา High เดิมได
 พอรตระยะสั้น: สัดสวนพอรตคงไวไมเกิน 30% โดยธีมหลัก 1) ธีมหุนบาทออน: AAV ถือรอ  หุนทีป่ รับออก
ทํากําไรที่ 5.90 บาท และเพิ่ม KCE เขาพอรต ที่ราคา 67 บาท เพื่อรอทํากําไรที่ 71.50 บาท 2) SVI ทํากําไรที่ 5.20 บาท (+5.69%)
ธีมหุนปนผลสูงราคาปรับลงมาก: ถือ ADVANC และ AP ตอได และ 3) Event trade: Short
Sell PTTEP ถือรอทํากําไรที่ 43 บาท

ปจจัยนาติดตาม

 13 ม.ค. ยุโรป: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (1.3% y-y)
 14 ม.ค. สหรัฐ: ตัวเลขผูขอรับสวัสดิการ (275K)
 15 ม.ค. สหรัฐ: ยอดคาปลีกลวงหนา (-0.1% m-m), ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (-0.2% m-m)

SET : ทยอยขายชวงรีบาวด
ลุนปด Gap บริเวณ 1250-1255 จุด อยางไรก็ตามเนื่องจากแนวโนมหลักยังเปนขา
ลง ควรทยอยทํากําไรสั้นๆ ออกมากอน คอยรอซื้อกลับเมื่อออนตัวในวัน โดยมอง
แนวรับที่ 1235-1230 จุด
ดัชนี 1,244.18 เปลี่ยนแปลง +19.35 จุด
มูลคาการซื้อขาย 36,921 ลบ.

หุนกราฟสวย
หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

CPALL

Trading

40.50

43.00

39.50

BEAUTY

Trading

5.75

6.15-6.20

5.60

KAMART

Trading

6.80

7.10-7.20

6.70

ตลาดอนุพันธ :
กลยุทธ: Long S50H16 เปดไวที่ 762 จุด ใหปด
ออกไปเหนือ 765 จุด หรือหากหลุด 759 จุด ลงมา
 แม ตั ว เลขแรงงานสหรั ฐ ออกมาสดใส แต ถู ก บดบั ง ด ว ย
ความวิตกตอแนวโนมเศรษฐกิจโลก และราคาน้ํามันที่ดิ่ง
กดดันตลาดหุนรวงลง
 PPI ของจีนยังคงติดลบ ขณะที่คาดการณตัวเลขการคา
ของจีนสัปดาหนี้จะยังออกมาออนแอและกดดันตลาด
 ตางชาติยังไมมีสัญญาณเขาซื้อหุน แม long อีกกวา 1.2
หมื่นสัญญา นาจะเปนการ cover short ฟวเจอรสเดิม
 S50H16 ออนตัวกลับลงมา 760 และ 755 จุด

SET50 Futures: ออนตัวลงอีกรอบ ภายนอกยังกดดัน
กลยุทธ
PTTEPH16 รอเปด Short ที่ 51 บาท เปาหมายทํา
กําไร 48 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 52.80
บาท
GFG16
Long ที่เปดไว 19,000 บาท ทํากําไร
ไดที่ 19,130 บาท รอ Long อีกครั้งที่
19,080 บาท เปาทํากําไร 19,220 บาท
ตัดขาดทุน 19,000 บาท
BRF16
Short ที่เปดไว 1,260 บาท รอทํากําไร
1,225 บาท ตัดขาดทุน 1,270
USDH16
Long ที่เปดไว 36.37 ทํากําไรไดที่
36.47 รอ Long อีกครั้ง 36.44 ทํากําไร
36.52 ตัดขาดทุน 36.41

กรอบการ
เคลื่อนไหว
48.30 – 51.00 บาท
19,020 – 19,220
บาท
1,200 – 1,260 บาท
36.40 – 36.60 บาท
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Today’s
Pack
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SET
Strategy
แนวโนมตลาดหุนไทย:

11-1511มกราคม
25592559
มกราคม

1200 จุดเอาใหอยู

 ราคาน้ํามันดีดตัวชวงสั้น แตยังไมนาพนกรอบทางลง:ปจจัย รูปที่1 : แสดงทิศทางมูลคาซื้อขายสะสมของนักลงทุน
หลั ก ที่ ก ดดั น ราคาพื้ น ฐานคื อ การชะลอตัว ลงของเศรษฐกิ จ จี น
และภาวะ Over supply ดังนั้นตราบเทาที่สถานการณขางตนยัง
ไมเปลี่ยนแปลงไป คาดยังไมเห็นการดีดกลับของราคาน้ํามันอยาง
แข็งแกรง แมการดิ่งหนักกวา 10% ตั้งแตวันทําการตนปจะกระตุน
ใหเกิดการ Rebound ทางเทคนิคในระยะสั้นบางก็ตาม
 เศรษฐกิจจีนยังใหภาพชะลอตัว ลุนมาตรการกระตุน คลาย
ความตึงเครียดจากภาครัฐ:ความกังวลเรื่องการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิ จ จี น กดดั น ภาพรวมการลงทุ น ของตลาดหุ น ทั่ ว โลก
โดยเฉพาะตลาดหุนจีนที่นักลงทุนเทขายหุนอยางหนักทามกลาง
การออนคาของเงินหยวน จนเปนเหตุใหเผชิญ Circuit Breaker ไป
ถึง 2 รอบใน 4 วันทําการจนทางการจีนตองยกเลิกการใชมาตรการ
ดังกลาวไปในวันที่ 8 ม.ค. 59 คาดแรงกดดันทางลงยังมีตอเนื่อง รูปที่2: Forward P/E Band
แตยังมีลุนมาตรการกระตุนคลายความตึงเครียดตลาดการเงินใน
ระยะสั้นจากรัฐบาลจีน ดังนั้นจึงตองจับตาการเคลื่อนไหวอยาง
ใกลชิดตอไป
 SET สัปดาหนี้ คาดวานาจะเริ่มผันผวนในกรอบ 1200-1270
จุด:มองวาตลาดนาเริ่มมีการRebound บางหลังปรับตัวลงมาแรง
มองแนวรับ 1200 จุดนาจะยังพอไหว
 กลยุทธระยะสั้นแนะนําขึ้นขาย-ลงซื้อในกรอบ คงพอรตหุน
ไวที่ 20-30%: โดยยังคงเนนธีมบาทออนและหุนปนผลสูงหุนใน
พอรตระยะสั้นไดแก AAV, AP, ADVANC และชอรตเซลล PTTEP

แนวโนมทางเทคนิค:

ทยอยขายชวงรีบาวด

แนวรับ: 1220,1200 จุด

แนวตาน: 1260 จุด

คาดยังคงผันผวนอิงทางลงจากความ Bearish ของแทงเทียนในกราฟ
รายสัปดาห รวมถึงสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคทั้งในรายวัน ราย
สัปดาห และรายเดือนที่ดิ่งตัวลงอยางพรอมหนาพรอมตากัน แนะนํา
ชะลอการลงทุน และควรรอจนเกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจน อยางนอยที่สุด
ในกราฟรายวันกอนคอยกลับเขาเก็งกําไรเพื่อรอขายชวงรีบาวด โดย
ประเมิ นแนวรั บที่ 1220 และ 1200 จุด แนวตา นปรับลดลงมาเหลื อ
1260 จุด
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หุนติดชารจ

11 มกราคม 2559

วันที่ 11 ม.ค.
(แนะนําโดย ดนัย ตุลยาพิศิษฐชัย /

SPALI
น้ําหนัก
18.20
19.50
17.70

 ยอดจอง 4Q58 ออกมาดีกวาตลาดคาด ทําใหยอดจองทั้งปเขาเปา โดยยอดจองจาก
แนวราบและคอนโดฯพรอมใจกันมาหนุนยอดจอง 4Q58 สูงสุดตั้งแต 4Q55
 Backlog มาก และ Margin ป 59 จะฟนตัว กําไรกลับมาเติบโต 6%
 P/E แค 6 เทา แตยอดจองที่ดีกวาคาด จะเปนแรงหนุนราคาหุนในระยะสั้น
(แนะนําโดย สยาม ติยานนท /

BA
น้ําหนัก
24.40
25.75
23.40

#481)

#483)

 คาดผลประกอบการ 4Q58 ยังคงออกมาดีตาม high season และจะตอเนื่องถึง 1Q59 ที่
เปน peak season
 ราคาหุนปรับขึ้นใกลราคาจอง 25 บาท และจะเปลี่ยน spread จาก 0.10 บาท เปน 0.25
บาท ซึ่งจะทําใหไดผลตอบแทนมากขึ้น จึงมองมีโอกาสมากที่จะทะลุ 25 บาท
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