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ตลาดหุนไทยสัปดาหกอน (11-15 มกราคม 59)
SET ปดทรงตัวจากสัปดาหกอน ทามกลางความผันผวนของดัชนี จากแรงกดดันของความกังวลตอการขยายตัว
ของเศรษฐกิจจีน และราคาน้ํามันที่ผันผวน ขณะที่ภาพรวมในประเทศไมไดมีปจจัยใหมทโี่ ดดเดน ปดสัปดาห
SET Index ปดที่ 1,245.85 จุด เปลี่ยนแปลง -1.68 จุด
ปจจัยสําคัญในสัปดาหนี้
(-) สหรัฐรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออนแอในชวงสัปดาหที่ผานมาโดย การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลงเปน
เดือนที่ 3 และยอดคาปลีกลดลง 0.1%MoM
(-) ความกังวลตอปริมาณ Supply น้ํามันที่เพิ่มขึ้น หลังอิหรานมีโอกาสกลับมาสงออกน้ํามันอีกครั้ง
(-) แนวโนม Fund Flow ตางชาติมี Net Sell รวมสัปดาหกอนมูลคา 1.3 พันลานบาท
(-) ความกังวลตอปญหาภัยแลงในประเทศจากภาวะ"เอลนีโญ" ที่กระทบตอการขยายตัวของภาคการเกษตร
(+/-) เวเนซุเอลาหนึ่งในสมาชิก OPEC ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ หลังจากราคาน้ํามันดิบรวงลงอยาง
หนัก
(+/-) สหรัฐประกาศมาตรการคว่ําบาตรครั้งใหมที่เกี่ยวของ กับโครงการขีปนาวุธนําวิถีของอิหรานเมื่อวานนี้ เปน
เวลาเพียง 1 วันหลังจากที่ฝายบริหารของประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐไดยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรที่
เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียรของอิหราน
ปจจัยที่ตองติดตาม
* แนวโนมราคาน้ํามัน และคาเงินหยวน
* การดําเนินมาตรการคว่ําบาตรตออิหราน
* การประชุม ECB
* การประชุม “World Economic Forum” ที่ สวิตเซอรแลนด ระหวางวันที่ 20- 23 ม.ค.
* Earning Season ของสหรัฐในวันที่ 21 ม.ค.
* ตัวเลขเศรษฐกิจจีน ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ยุโรป ตัวเลข CPI สหรัฐ ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) และ ตัวเลขการ
เริ่มสรางบานใหม
* ตัวเลขเศรษฐกิจไทย ตัวเลขการสงออกเดือนธันวาคม
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีแนวโนมปรับตัวลดลง โดยไดแรงกดดันจากความกังวลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
นําโดยเศรษฐกิจจีน และความผันผวนของราคาน้ํามันจากประเด็นการสงออกน้ํามันของอิหรานที่ ยังคงมีความไม
แนนอนตอประเด็นการคว่ําบาตร ของสหรัฐดานในประเทศ ความกังวลตอปญหาภัยแลงมีมากขึ้น จากผลกระทบ
ของเอลนีโญ สรางแรงกดดันตอการขยายตัวของเศรษฐกิจจากภาคการเกษตร
กลยุทธการลงทุน
ประเมินภาพรวมดัชนีหุนขนาดใหญยังคงมีโอกาสปรับตัวลดลง
นําโดยหุนในกลุมพลังงานจากความกังวลตอผล
ประกอบการ ยังคงมีความเห็นวาหุนขนาดกลางทีมีปจจัยเฉพาะตัวมีความนาสนใจมากกวา เนนหุนที่มีการจายปนผล
ในระดับที่นาพอใจ รวมไปถึงหุนทีจ
่ ะไดรับผลดีจากราคาน้ํามันที่อยูในระดับต่ํา และการสงออกในภูมิภาคสหรัฐ ยุโรป
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การลงครั้งสุดทาย
SET Closed 1,245.85
High: 1,279.21
Low : 1,220.96
Resistant : 1,250 , 1,260 Support : 1,222, 1,204
กราฟ SET (week) แมอยูในแนวกดดันจากขาลง แตการ rebound ยังคงเกิดขึน
้ เปนรอบ โดยมีสักษณะของการดีดตัวเมื่อ
การลงครบรอบของมัน โดย 2 ครัง้ ทีผ
่ านมากรอบการทิ้งตัวเปนขนาดเดียวกับวงกลม และเมื่อปลายของวงกลมเกิด Morning
Star จะทําใหสัปดาหถัดไปดีดตัวขึน
้ เร็วตอเนื่อง ดังนัน
้ ในสัปดาหนี้คาดวาจะลงอีกหนึ่งครั้ง และมีโอกาสในการสรางรูป
สัญญาณบวกชวงทายสัปดาห
จึงเปนโอกาสของการรอเวลาในการตั้งรับ โดยเรามองวาการเกิด Oversold ใน Stoch
ระดับ week จะทําใหตลาดอาจลงไดในครัง้ นี้เปนครั้งสุดทาย
กลยุทธ
1. ตั้งรับเมื่อออนตัวแถว 1,204-1,222 จุด เพื่อรอการดีดตัวและทํากําไรในระยะกลางสัปดาหใกล 1,260 จุด
2. หาก SET ปดต่ํากวาเปดมากในชวงปลายสัปดาห ใหถือหุนนอยลง
3. หากปลายสัปดาหปดสูงกวาตนสัปดาห และเกิดรูปคลาย Morning star ใหสะสมหุน
 ขามสัปดาห

หุนเดนประจําสัปดาห
SC ราคาปด 2.86 บาท
* แนวโนมผลประกอบการป 58 สามารถทําไดตามเปา จากปริมาณ Backlog ที่อยูในระดับดี
* ประเมินอยาง Conservative ยังคงคาดหมายการขยายตัวตอในป 59 ในระดับ 6%YoY
* Defensive จากแนวโนมปนผลที่อยูใ นระดับสูง คาดหมายการจายปนผลที่ 8% สําหรับป 58 พรอม Upside ใน
ระดับสูง
วิเคราะหทางเทคนิค

SC ราคาปด 2.86 บาท
แนวตาน : 3.00, 3.20 แนวรับ : 2.80
กราฟ SC ราย week ยังแกวงตัวแคบ แตการเกิด Divergence ใน Stoch ทําใหมองวาหากมีการออนตัวลงมายังแนว
รับ จะดีดตัวกลับไดเร็ว และเมื่อผาน 3.0 บาทจะขึ้นไปทดสอบแนว 3.20 บาทจากนั้นทรงของกราฟจะพลิกกลับเปนขึ้น
ไดอยางตอเนื่อง
กลยุทธ
1. ซื้อในบริเวณใกลแนวรับ และรอการฟน
 ตัวแบงขายบางสวนที่ 3 บาท และขายแนวถัดไปที่ 3.20 บาท
2. หากออนตัวต่ํากวา 2.80 บาท ยังคงนาทยอยสะสม
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