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Tiger Signals
• Tiger Mean Reversion (Signal 1)
แนวคิดหลักของสัญญาณ Tiger Mean Reversion (Signal 1)
. ซือ/ขาย เฉพาะหุ้นใน SET100 เพราะเป็ นหุ้นที)มีความปลอดภัยค่อนข้ างสูง

หุ้นทีUเข้ าเงืUอนไขสัญญาณ ซือ! / ขาย - วันนี !
Stock
Signal
Place Order

-

5. รอเข้ าซือเมื)อราคาอ่อนตัวลง และขายเมื)อราคารี บาวน์กลับสูค่ า่ เฉลีย)
ผลการทดสอบในรอบ ab ปี ทีUผ่านมา (2004-2014)
- ความแม่นยํา(Win Rate) 68 %
- กําไรต่อรอบโดยเฉลีย) (Average Profit) 4 %

หุ้นในพอร์ ต
Stock
Entry

- ขาดทุนต่อรอบโดยเฉลีย) (Average Loss) 4 %

MINT
32.50

- ระยะเวลาการถือครองต่อรอบโดยเฉลีย) (Holding Period) 6 วัน

วิธีการใช้ งาน Tiger Signal

ผลตอบแทนย้ อนหลังของสัญญาณ 5 ครัง! ล่ าสุด
No

Stock

Date

1
2
3
4
5

ANAN
KTC
CPALL
BA
UNIQ

11/12/2015
24/11/2015
3/12/2015
3/12/2015
4/12/2015

Entry
Price
3.92
99
46
21.3
20.2

Exit
Price
4.12
98
42
22.3
19.1

Date

Result

SET

11/17/2015
1/12/2015
15/12/2015
14/12/2015
16/12/2015

5.10%
-1.01%
-8.70%
4.69%
-5.45%

0.42%
-2.02%
-4.16%
-5.45%
-2.58%

• การเข้ าซือ!
1. ตังซือหุ้นทีเ) ข้ าเงื)อนไขสัญญาณ ซือ/ขาย วันนี ในระดับราคาทีก) ําหนดไว้
1.1 ในกรณีที)ปิดตลาดและราคา Matched ให้ ถือต่อ เพื)อรอสัญญาณขาย
1.2 ในกรณีที)ปิดตลาดและราคาไม่ Matched ให้ Cancel Order ออก
และรอดูสญ
ั ญาณใหม่ในวันถัดไป
• การขาย
- ตังขาย ATO ในหุ้นที)มีสญ
ั ญาณขาย
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รายงานนี ถูกจัดทําขึนเพื)อเผยแพร่ และเพื)อเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านัน มิใช่การชักจูงให้ ซือหรื อขายหุ้นที)กล่าวถึงในรายงานนี นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้ เสมอว่า มูลค่าของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิม) ขึนและลดลงได้ ตลอดเวลา
ความเห็น หรื อคําแนะนําต่างๆ จัดทําขึนบนพืนฐานของเทคนิค ซึง) อาจมีความแตกต่างกัน โดยขึนอยู่กบั ปั จจัยทางด้ านราคา และมูลค่าการซือขาย ดังนันผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจตํ)ากว่าต้ นทุนได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนใน
อดีตไม่สามารถสะท้ อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นีไม่ได้ มีจดุ ประสงค์เพื)อแนะนําการลงทุนเพื)อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ และเพื)อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้ องการส่วนบุคคลของนัก
ลงทุนที)ได้ รับหรื ออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี เพราะฉะนัน นักลงทุนจึงควรใช้ วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี
การจัดทํารายงานฉบับนี ได้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลที)ได้ รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื)อถือ แต่ไม่ได้ เป็ นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และบริษัทย่อยและในเครื อ) รวมเรี ยก “Maybank Kim Eng”) ผลที)ตามมาทังในส่วนของ
ความแม่นยํา หรื อเรี ยบร้ อยสมบูรณ์จงึ ไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบจากทางMaybank Kim Eng ดังนัน Maybank Kim Eng และ เจ้ าหน้ าที) ,กรรมการ ,บริ ษัทร่ วม และหน่วยงานที)เกี)ยวข้ อง และ/หรื อพนักงาน) รวมเรี ยกว่า “Representatives”) จะไม่มี
ส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที)เกิดขึนทังทางตรงหรื อทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี ข้ อมูล ,ความเห็น และคําแนะนําที)ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนีอาจมีการเปลี)ยนแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บทวิเคราะห์นีอาจมีการคาดการณ์ลว่ งหน้ า ซึง) ส่วนใหญ่จะเห็นได้ จากการใช้ คําต่างๆ เหล่านี เช่น“คาดว่า” “เชื)อว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแนวโน้ มว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรื อ การอธิบายว่า เหตุการณ์นี “อาจ” เกิดขึน หรื อ เหตุการณ์นี
“เป็ นไปได้ ” ที)จะเกิดขึน เป็ นต้ น การคาดการณ์ลว่ งหน้ า จะอยู่บนพืนฐานของสมมติฐานที)ตงขึ
ั นและอ้ างอิงบนข้ อมูลในปั จจุบนั และยังขึนอยูก่ บั ความเสี)ยงและความไม่แน่นอนที)จะทําให้ ผลการดําเนินงานที)แท้ จริ งแตกต่างไปจากที)คาดการณ์
ได้ อย่างมีนยั ยะสําคัญ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้ การคาดการณ์ลว่ งหน้ านีเป็ นหลักในการตัดสินใจลงทุนหลังจากวันที)บทวิเคราะห์ถกู เผยแพร่ ออกไป Maybank Kim Eng ไม่ถือเป็ นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากมีข้อมูลใหม่หรื อเหตุการณ์
ที)ไม่คาดคิดขึน
ิ ธิลงทุนในหุ้นตัวนี หรื อ มีสว่ นได้ เสียต่างๆ กับผู้ที)ออกหลักทรัพย์นี นอกจากนี
Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้ าหน้ าที) ,กรรมการ และพนักงาน ซึง) รวมถึงหน่วยงานที)เกี)ยวข้ องกับการจัดทํา หรื อการเผยแพร่ บทวิเคราะห์นี อาจมีสว่ นร่ วม หรื อมีสท
ราคาหุ้นอาจเคลื)อนไหวไปตามสิง) ที)เสนอในบทวิเคราะห์นีMaybank Kim Eng มีสทิ ธิใช้ ข้อมูลในรายงานนี ก่อนที)รายงานนีจะถูกเผยแพร่ ออกไปภายใต้ ขอบเขตที)กฎหมายรับรองเท่านัน กรรมการ ,เจ้ าหน้ า และ/หรื อพนักงานของ Maybank Kim
Eng ท่านหนึง) ท่านใด หรื อมากกว่าหนึง) ท่าน สามารถเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนีได้
บทวิเคราะห์นีถูกทําขึนมาเพื)อลูกค้ าของ Maybank Kim Eng และห้ ามนําไปแก้ ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และนําไปจัดทําใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นบางส่วน หรื อเต็มฉบับ หากไม่ได้ รับอนุญาตจาก Maybank Kim Eng เป็ นการล่วงหน้ า ทังนี Maybank Kim Eng
และตัวแทนที)เกี)ยวข้ อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลที)ตามมาจากการกระทําของบุคคลที) 3 ที)กระทําสิง) ที)ถกู ห้ ามดังกล่าว
บทวิเคราะห์นีไม่ได้ ทําขึนมาโดยตรง หรื อมีจดุ ประสงค์เพื)อการแจกจ่าย หรื อถูกใช้ โดยสาธารณะชนทัว) ไป หรื อประชาชนทังหมดที)อาศัยในประเทศท้ องถิ)นที)ออกหลักทรัพย์นี หรื อในท้ องถิ)น เมือง หรื อ ประเทศอื)นๆ ที)กฎหมายในประเทศนัน
ไม่อนุญาต บทวิเคราะห์นีทําขึนมาเพื)อการใช้ ในประเทศที)กฎหมายอนุญาตเท่านันหลักทรัพย์นีอาจจะไม่ได้ ถกู รับรองการซือขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรื อทําการซือขายได้ สําหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่าง
ยิ)งในการนําคําแนะนํา หรื อคําเตือนต่างๆ ที)ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นมาใช้ เนื)องจากความแตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล และระยะเวลาในการได้ รับบทวิเคราะห์นี
คําชีแจง : ฝ่ ายวิจยั หลักทรัพย์ของ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี 5 ทีม คือ ฝ่ ายวิจยั สําหรับนักลงทุนในประเทศ (Maybank Kim Eng Thailand) และ ฝ่ ายวิจยั นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Maybank Kim Eng Institutional
Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะที)แตกต่างในด้ าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และ กลยุทธ์ ทําให้ คําแนะนํา และ/หรื อ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย Maybank Kim Eng Thailand มีวตั ถุประสงค์ที)จะทําบทวิเคราะห์เพื)อ
สนับสนุนข้ อมูลการลงทุนแก่นกั ลงทุนในประเทศ ( ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ จาก http://kelive.maybank-ke.co.th) ในขณะที) Maybank Kim Eng Institutional Research สําหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเท่านัน.
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