24 มีนาคม 2560

ตลาดหุน วันนี:้ ขาดปจจัยบวกภายใน Sideways ในกรอบจํากัด

คาดการณหนุ ติด Cash Balance

 ติดตามการพิจารณากฎหมาย Heath care สหรัฐ: กฎหมาย Health care ในสหรัฐ
ถูก เลื่อนการพิจารณาออกไป ซึ่งหากกฎหมายดังกลาวไมสามารถเดิน ตอได ตลาดจะ
กลับมามองวาเรื่องตางๆ ที่ ปธ.ทรัมปไดหาเสียงไว อาจทําไมไดตามที่พูด โดยมีประเด็น
สําคัญในเชิงลบตอหุนสหรัฐอยางการลดภาษี และการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ดังนั้น
นาติดตามกฎหมาย Heath care วาจะสามารถผานสภาครองเกรสไดหรือไม ทางฝายเชื่อ
หลังมีความชัดเจน ตลาดจะมีความผันผวนมากขึ้น ทั้งทางขึ้นและทางลง
 ขาดปจจัยกระตุนจากภายใน: ตลาดหุนไทยไรปจจัยบวกจากภายใน หลังมีการเลื่อน
การประมูลรถไฟรางคูออกไป ขณะที่การซื้อขายของนักลงทุนกลุมหลักยังมีแนวโนมที่ไม
ชัดเจนมากนัก ตางชาติยังคงซื้อสลับขาย สวนการทํา Window dressing ของไตรมาสแรก
นั้น จากขอมูลในอดีตกลุมสถาบันมักจะไมมีการเขาทํา Window dressing ในไตรมาสนี้
และพบวาในสัปดาหสุดทายของไตรมาส ผลตอบแทนมักปรับตัวติดลบ มอง SET วันนี้จะ
ยังคงผันผวนในกรอบจํากัดตอไประหวาง 1560-1575 จุด
 กลยุทธการลงทุน: เก็งกําไรแบบ “ขึ้นขาย ลงซื้อ”
หุนเก็งกําไรระยะสั้น: ถือ Short LPN และวานนี้ทํากําไร BA สวนวันนี้ตั้งซือ้ เก็งกําไร
DTAC
หุน Upside momentum: ถือ SCN, RS และทํากําไร GFPT ไปวานนี้
หุนรับหนารอน: ซื้อ MAKRO เปนหนึ่งในหุน summer plays ในชวงเดือนเม.ย. โดยตาม
สถิตยิ อนหลังในชวง 5 ปที่ผานมา ปรับตัวขึ้น 4 ใน 5 ป (80%) เฉลี่ยราว 11%

หุน เดนประเด็นเทคนิค

วิเคราะหเชิงเทคนิค: ขึ้นมาได แตยังไมแข็งแรง

การปรับพอรตหุน ระยะสัน้ วันนี้
Update

หุน

Action/Price

Remark

IN

LPN

Short @ 12.3

ST target @ 10.8

IN

MAKRO

Buy @ 33.5

ST target @ 35.25

IN

DTAC

Buy @ 42.25

ST target @ 44.75

OUT

BA

Take @ 20.9

P/L @ 7.8%

OUT

GFPT

Take @ 17.8

P/L @ 7.7%

หุน ปจจุบนั ทีถ่ ืออยูในพอรต*
Long

SCN (8.4), RS (9.6), MAKRO (35.25)

Short

LPN (10.8)

*(ราคาเปาหมายระยะสั้น)




หุนที่ครบเกณฑ Cash Balance*: SEAOIL-W
หุนที่มีโอกาสติด Cash Balance*: --หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

SYNEX
STEC
ALT

Trading
Trading
Trading

10.00
24.00
8.45

10.80, 11.40
24.80-25.00
8.70, 8.90

9.85
23.80
8.30

ดัชนี 1,568.72 เปลีย่ นแปลง +2.06 จุด
มูลคาการซื้อขาย 38,378 ลบ.

ปจจัยนาติดตาม

 27 มี.ค. ไทย: ประมูล E-ticket ขสมก. 1,700 ลบ.

Block Trade Corner **New**
หุน
Short
TASCO
Long
CPF

แนะนํา
อุ ต ฯก อ สร า งวอนรั ฐ บาลดู แ ลราคา
ยางมะตอย หลั งปรั บ ขึ้ น กวา เท าตั ว
รับ:25, 24.30 ตาน: 26, 26.25
ฮ อ งกงและเกาหลี ห า มนํ า เข า ไก
บราซิลคาดชวยไทยสงออกมากขึ้น
รับ: 29, 28.50 ตาน: 30, 30.25

แนวต านระยะสั้ นยัง คงอยูที่เดิ มคื อ 1570 จุ ด เพราะแมวาจะผ านไดระหว างวั น แต ไ ม
สามารถยืนได ขณะทีเครื่องมือก็ใหน้ําหนักทางลบดวย Bearish Divergence ดูแลวจึงยัง
ไมนาถึงจุด Breakout ระยะสั้นควรรอจังหวะซื้อ โดยคงแนวรับที่เดิมคือ 1560 และ 1555
จุด

กลยุทธตลาดอนุพนั ธ
S50H17
AAVH17

ทีมกลยุทธและเทคนิค

กลยุทธ
Short ที่เปดไว 992 จุด ถือตอถายังไม
ผาน 996 จุด รอทํากําไรที่ 986 จุด
เปด Long ที่ 6.41 บาท หรือต่ํากวา
เปาหมายทํากําไร 6.77 บาท ตัด
ขาดทุนต่ํากวาจุดเขา 0.10 บาท

*ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมไดใน ติดอาวุธกลยุทธอนุพันธ

กรอบการเคลื่อนไหว
990 – 994 จุด
6.39 - 6.50 บาท
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