ส่ องตลาด...ภาคบ่ าย

24 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ ายวิเคราะห์ หลักทรั พย์ 662 635 1700 ต่ อ 486

การเคลื่อนไหวภาคเช้ าของตลาดหุ้นในภูมิภาค

ตลาดหุ้น

แนวโน้ มตลาดหุ้นไทยภาคบ่ ายในเชิงเทคนิค
ดัชนี 1,563.47 เปลี่ยนแปลง -3.85 จุด
มูลค่ าการซือ้ ขาย 19,748 ลบ.

World Index changes
Updated on

24 Feb 2017 (1:32 PM)
Source: Bloomberg

FTSE* -0.42%

NIKKEI -0.45%
SSEC -0.08%

NASDAQ* -0.43%

HANG SENG -0.43%

DOW* +0.17%

SET -0.25%

DJ Futures -0.1%

STI -0.55%
KLI1 -0.37%

JCI +0.1%
ASX 200* -0.79%

* Markets are still closed

แนวโน้ มภาคบ่ าย: Sideways Down

 Sideways Down: ตลาดหุ้นไทยเช้ านี ้ปรับตัวลงในกรอบแคบ โดยหุ้น
กลุ่มที่กดดันดัชนียังเป็ นกลุ่มพลังงาน แม้ ราคานํ า้ มันดิบจะปรับตัว
เพิ่มขึน้ เล็กน้ อย สะท้ อนแรงขายทํากําไรที่มีต่อเนื่องหลังราคาหุ้นที่
ปรับตัวสูงมากเกินไป
 Forward P/E Band: ปั จจุบนั หุ้นไทยซื ้อขายแถว Fwd’ P/E 14.5 เท่า
แล้ ว ซึ่งปกติมกั จะมีแรงซื ้อจากฝั่ งสถาบันเข้ ามา แต่คาดว่ารอบนี ้จะ
ไม่มีแ รงซื อ้ อย่า งมี นัย สํา คัญ หลัง ช่ว งต้ น ปี ประมาณการกํ า ไรของ
ตลาดถูกมองในแง่ดีเกินไป มองกรอบบ่ายนี ้ 1550 – 1570 จุด
 พอร์ ตระยะสัน้ : ถือสถานะ MAJOR, ASP, STEC, GLOBAL และ
ถือ Short LPN ส่วนบ่ายนี ้รอ Exit SPALI, ASEFA และ COM7 หลัง
ประกาศผลประกอบการเสร็จแล้ ว

Series/ ราคา
S50H17
979.00
JASH17
8.55
GFG17
20,750
USDH17
35.02

กลยุทธ์

ดัชนีพยายามทรงตัว แต่เครื่ องมือตามกราฟ 60 นาทีให้ นํ ้าหนัก
ในทางลบ บ่ายจึงมีโอกาสอ่อนตัว โดยในเบื ้องต้ นยังให้ แนวรับที่
1560 หากยังไม่ฟืน้ ควรถอยรอจังหวะอีกครัง้ ส่วนแนวต้ านขยับ
ลงมาที่ 1572 จุด
หุ้น/ราคา
ความเห็น
ได้ แรงซือ้ หนุนให้ ราคาวกตัวขึน้ ขณะที่ Modi.
MEGA
25.50
Sto. ซึง่ Oversold อยู่ก็เริ่ มฟื น้ ตัวเช่นเดียวกัน
“เก็งกําไร” แนวรับ 25.00 แนวต้ าน 26.50
Cut loss 24.70 บ.
HMPRO กําลังสร้ างฐาน น่าซือ้ ดักรี บาวด์ตามแรงซื อ้ ที่
9.65
เข้ ามาหนุน พร้ อมการฟื น้ ตัวของเครื่ องมือระยะ
สัน้ “เก็งกําไร” แนวรับ 9.55 แนวต้ าน 10.00
Cut loss 9.45 บ.
MINT
คาดได้ เวลารี บาวด์ หลัง Modified Stochastic
33.75
ขยับลงมาในเขต Oversold แต่เริ่ มฟื น้ ตัว
เหมื อ นเตรี ย มส่ ง สัญ ญาณซื อ้ เร็ ว ๆ นี ้ “เก็ ง
กําไร” แนวรับ 33.25 แนวต้ าน 35.00-35.50
Cut loss 32.50 บ.

ตลาดอนุพนั ธ์

ความเห็น
Short ที่เปิ ดไว้ 985 จุด ทํากําไรได้ ท่ี 979 จุด สถานะ
ใหม่ Short ที่ 982 จุด เป้าหมายทํากําไร 975 จุด ตัด
ขาดทุนเหนือ 986 จุด
Short เปิ ดได้ ตอนเช้ าที่ 8.55 บาท รอทํากําไร 8.20
บาท ตัดขาดทุนเหนือ 8.70 บาท
สถานะตอนเช้ ายังไม่ได้ กลับมารอเปิ ด Long กรอบ
20,700 เป้าหมายทํากําไร 150 บาท ตัดขาดทุนจาก
จุดเปิ ด 70 บาท
Short ยังไม่ได้ รอเปิ ดอีกครัง้ ที่ 35.06 บาท เป้าหมาย
ทํากําไร 34.98 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 35.10 บาท

อนุพันธ์ เด่ นเชิงเทคนิค
S50H17 / ราคาปิ ด 979.00 จุด
เปลี่ยนแปลง -2.10 จุด

กราฟ 10 นาที แกว่งตัวใต้ เส้ น EMA-75 เครื่ องมือ MACD ยังอยู่ใน
Bearish Zone แนวโน้ มผันผวนในกรอบ Sideways Down รับ 977,
975 จุด ต้ าน 981, 983 จุด

รายงานฉบับนี ้จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ข้อมูลให้ กบั นักลงทุนเท่านัน้ ซึง่ ผู้จดั ทําได้ แสดงความคิดเห็นตามข้ อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามผู้จดั ทํา
ไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และถูกต้ องของข้ อมูลซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ รายงานฉบับนี ้ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ดังนันการตั
้
ดสินใจในการใช้ รายงานฉบับนี ้จึงขึ ้นอยู่กบั วิจารณญาณของผู้ใช้ เป็ นสําคัญ

