ตลาดหุนวันนี้ :

21 มกราคม 2559

ทยอยซื้อชวงออนตัว

 Sentiment จากภายนอกยังดูไมดีนักและอาจกดดันตลาดหุนในวันนี้ หลัง 1) ตลาดหุนสหรัฐ
ปรับลงแรง แมจะรีบาวดลดชวงลบในชวงทาย 2) ราคาน้ํามันดิบ WTI ปรับลงตอเนื่องสูระดับ
26-27
ตลาดหุนดอลลาร
วันนี้ ส:หรัฐตอบารเรล
 วานนี้บัญชี บล. ขายสุทธิถึง 2.4 พันลบ. ขณะที่ตางชาติและสถาบันซื้อสุทธิเพียงเล็กนอย
สะทอนภาวะการเก็งกําไรระยะสั้น ขณะพบการเวีย นกลุมเลนมายังหุนที่ Underperform
อาทิ ICT มองวาการยอตัวของดัชนีเปนโอกาสใหทยอยสะสมหุน ขณะคาดตลาดหุนจะยังคง
สภาพเทรดบนความระมัดระวังในกรอบ ประเมินแนวรับที่ 1222-1230 แนวตาน 1255-1263
 พอรตระยะสั้น: เก็งกําไรแบบซื้อเมื่อออนตัว ยังคงถือพอรตระหวาง 30-40% ธีมหลัก 1) หุน
บาทออน/ทองเที่ยว: ถือ BH 2) หุนปนผลสูง: ถือ AP และซื้อ INTUCH เขามาแทน
ADVANC ที่ขายทํากําไรออกไป โดยตั้งราคารับที่ราคา 52 บาท เพื่อรอทํากําไร 60 บาท 3)
หุนคาดผลประกอบการ 4Q58 ดี: ถือ TVT 4) Selective: ถือ PLAT และ LOXLEY

ปจจัยนาติดตาม

 21 ม.ค. สหรัฐ: จํานวนผูขอรับสวัสดิการฯ (2.8 แสนราย)
ยุโรป: ความเชื่อมั่นผูบริโภค (-5.7), ประชุม ECB
 22 ม.ค. สหรัฐ: Markit PMI ภาคการผลิต (51) ยุโรป: Markit
PMI ภาคการผลิต (53) ยอดขายบานมือสอง (9.2%
m-m) ไทย: สงออก (-6.12%) นําเขา (-5.31%)
 หุนที่ครบเกณฑ Cash Balance*: ATP30
 หุนที่มีโอกาสติด Cash Balance*: TKN, LPH, J, FER, INET,
ACD, TNP

 หุนถือตอในพอรต(ราคาเปาหมายระยะสั้น)
AP (5.95), BH (235), PLAT (5.25), TVT (2.00),
LOXLEY (2.54)

 หุนแนะนําเพิ่ม (ราคาเปาหมายระยะสั้น)
INTUCH (60) Dividend plays

 หุนทีป่ รับออก

ADVANC ทํากําไร +6.7%

SET : ยอตามสัญญาณ
กราฟ 60 นาทีใหสัญญาณขายตอเนื่อง วันนี้ยังมีน้ําหนักในทางลบ จึงปรับแนวตาน
ลงมาที่ 1255-1260 จุด ควรลงมารอที่แนวรับบริเวณ 1240-1235 จุด และควรรอ
สัญญาณซื้อกอนกลับเขาตลาดอีกครั้ง
ดัชนี 1,248.98 เปลี่ยนแปลง -17.03 จุด
มูลคาการซื้อขาย 42,510 ลบ.

*หากตัวแมติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดดวยเชนกัน

หุนกราฟสวย
หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

ASEFA

Trading

5.95

6.50-6.70

5.75

THCOM

Trading

26.25

28.00-28.25

25.25

PLANB

Trading

6.60

6.90-7.10

6.50

ตลาดอนุพันธ :
กลยุทธ: เมื่อวานยังไมได Short S50H16 แนะนํา
กลับมา Long ที่ 760 จุด หรือต่ํากวา เปาทํากําไร
767-770 จุด ตัดขาดทุนต่ํากวาจุดเขา 4 จุด
 ตลาดหุนภูมิภาคและราคาน้ํามันในตลาดโลกฟนตัวขึ้นได
บาง หลังการดิ่งลงของตลาดหุนในสหรัฐและยุโรป ทาม
กลางความกังวลตอเศรษฐกิจโลก
 จับตาประชุมอีซีบีคาดตรึงอัตราดอกเบี้ยไวที่เดิม แตอาจย้าํ
ถึงความเสี่ยงดานเงินเฟอและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 การเขาซื้อหุนปนผลและเก็งกําไรงบ เขามาหนุนตลาดบาง
หลั ง ผลประกอบการกลุ ม ธนาคารพาณิ ชย อ อกมาดี ก ว า
คาดแมสถาบันซื้อแผวลง
 S50H16 ผันผวนจนถึงดีดกลับสั้นๆ ไป 770

SET50 Futures: ผันผวนจนถึงดีดกลับสั้น
กลยุทธ
IVLH16

Long ที่เปดไว 20.47 บาท ถือตอถาไมหลุด
20.20 บาท รอทํากําไร 21 บาท

GFG16

Long ที่เปดไว 18,920 บาท ทํากําไรไดที่
19,050 บาท รอ Long อีกครั้งที่ 18,950 บาท
เปาทํากําไร 19,100 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด
18,900
Short ยังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 1,040 บาท
เปาทํากําไร 1,000 บาท ตัดขาดทุนเหนือ
1,050 บาท
Short ที่เปดไว 36.45 บาท รอทํากําไร 36.38
บาท ตัดขาดทุน 36.48

BRF16
USDH16

กรอบการ
เคลื่อนไหว
20.00 – 20.75
บาท
18,950 – 19,100
บาท
980 – 1,050 บาท
36.40 – 36.50
บาท
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