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ระดับปดเมื่อวานนี้
SET Index
SET 50 Index

เปลี่ยนแปลง
(จุด)

มูลคาการซื้อขาย
(ลานบาท)

แนวตาน (Resistance)

แนวรับ (Support)

1,194.40

จุด

+3.44

30,830.34

1,200 , 1,214 , 1,220

1,189 , 1,179 , 1,162

841.76

จุด

+2.54

21,120.82

846 , 857 , 860

837 , 830 , 818

มุมมองทางเทคนิค
 SET & SET50 Index สวิงผันผวนมาก กอนปดบวกเล็กนอย ดวยมูลคาการซื้อขายที่แผวลง ... โดยนักลงทุนตางชาติซื้อสุทธิ +448.28 ลานบาท
 ระยะกลาง : ลาสุด SET Index สวิงผันผวนมาก ๆ โดยแกวงตัวลงไปทดสอบเสนคาเฉลี่ย 10 วัน ที่โซน 1,177-1,180 จุด แลวรีบาวนกลับขึ้นมาปดบวก จึงทําให
คลื่นยอยชุดนี้ยังมีโอกาสลุนไตระดับขึ้นไป เพื่อหวังทดสอบกรอบบนของโครงสราง Expend or Broadening ที่โซน 1,220-1,240 จุด ... แตทามกลางความเสีย่ ง
ที่เพิ่มขึ้น การลุนจึงตองคงกติกาเดิมไว ก็คือ ตองไมหลุดเสนคาเฉลี่ย 10 & 25 วัน ที่โซน 1,160-1,180 จุด ... (ความเสี่ยงระยะกลางรอประเมินใหม)
 ระยะสั้น : SET Index เมื่อวันศุกรที่ผานมา คว่ําลงแรงทดสอบเสนคาเฉลี่ย 10 วัน ที่โซน 1,177-1,180 จุด แลวรีบาวนขึ้นมาปดเหนือโซน 1,189 จุด ดวยรูปแบบ
Hammer ซึ่งเปนรูปแบบการฟนตัวแบบหนึ่ง … อาการแบบนี้คงทําให SET Index ชวงตนสัปดาหนี้ สวิงกลับขึ้นไปทดสอบแนวตานจิตวิทยาที่โซน 1,200 จุด (+/-)
หากเริ่มยืนเหนือโซนดังกลาวได จะเกิดการไตระดับกลับขึ้นไปทดสอบโซน 1,214-1,220 จุด
 มุมมองวันนี้ : ทิศทางของ SET Index คงลุนสวิงกลับขึ้นไปทดสอบโซน 1,200 จุด (+/-) โดยมีแนวรับอยูที่โซน 1,189 จุด (+/-)

กลยุทธการลงทุน
 ระยะสั้น : ลุนตอ ... โดยเผื่อจุดถอยไวที่โซน 1,177-1,180 จุด
 Trading : การเขาเก็งกําไรที่โซน 1,177-1,180 จุด ยังลุนตอ .... โดยเผื่อจุดถอยไวที่โซน 1,179 จุด
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Short-term view:

ดัชนีตลาดหุนโลกแกวง ... หุนไทยคงฉวยโอกาสรีบาวน แตลุนในกลุมที่ฟนตัวจาก Oversold

อาการลาสุดของดัชนีตลาดหุนยุโรป หรือ STOXX Europe 600 Price Index (รูปที่ 1) กําลังแกวงตัวใกลแนวรับสําคัญที่โซน 264-265 จุด ซึ่งถือวาเปนโซน
หัวเลี้ยวหัวตอของแนวโนมที่กําลังดําเนินอยู ... และการเคลื่อนไหวดังกลาวยังสงผลไปถึงการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุนโลก หรือ STOXX Global 1800 Price
Index (รูปที่ 2) ที่กําลังแกวงตัวใกลแนวรับที่โซน 239-240 จุด ซึ่งก็เปนโซนหัวเลี้ยวหัวตอเชนกัน ... เมื่อภาพรวมของ Sentiment ตางประเทศ ยังตองรอความชัดเจน
ของทิศทาง และกวาจะรูว าจะเอาอยางไรตอ ก็คงตองรอถึงชวงกลาง-ปลายสัปดาห
หากภาพรวมตางประเทศอยูในอาการแบบนี้ คิดวาตลาดหุนไทยที่พยายามรีบาวนกลับขึ้นมา คงจะฉวยโอกาสรีบาวนตอ ... โดยกลุมที่เราจะเนน คิดวา
ยังคงมองที่กลุม ปโตรเคมี หรือ SET Petro (รูปที่ 3) ที่กําลังรีบาวนกลับขึ้นมา และถาเปนการฟน ตัวของรูปแบบ Flag อาการที่เกิดขึ้น นาจะเปนการแกวงตัวยื้อ ๆ สวิง
ขึ้นไป และจะวิ่งขึ้นแรง ๆ ก็ตอเมื่อ ทะลุดาน 1,150 จุด โดยหุนที่เรายังโฟกัสในกลุมนี้ ก็คือ PTTGC & IVL
สําหรับหุนที่กาํ ลังมอง ๆ ไว แตตองบอกไวกอนวา อาจสวนกับความรูสึกในการมองดัชนีกลุมที่คอ นขาง Overbought นั่นก็คือ CPALL (รูปที่ 4) อาการแกวง
ตัวลงอยางชา ๆ และกําลังใกล Gap แนวรับที่ถูกเปดไวแถว ๆ โซน 63-63.50 บาท หากยืนไดที่บริเวณนี้ แลวเริ่มรีบาวนกลับขึ้นไปปดเหนือโซน 4.50 บาท เมื่อนั่นจะ
เริ่มเกิดสัญญาณฟน ตัวของราคาหุนทันที ... ดวยเหตุผลนี้ จึงทําใหตองเริ่มกลับมาเฝาดูหุนตัวนี้อีกครั้ง
ตอไปมาดูหุนที่พอมีลุนกันบาง ... เริม่ ตนจากหุน ที่เคยแนะนําไปกอนหนานี้ ก็คือ STPI (รูปที่ 5) ราคาหุน ทะลุแนวตานที่โซน 31.50 บาท แถมเปนการทะลุ
ขึ้นจากรูปแบบ Triple Bottom ในรอบสั้น ๆ นาจะมีลุนสวิงขึ้นไปที่โซน 34-34.50 บาท แตถามองจากกราฟระยะสัปดาห อาจมีลุนทดสอบโซน 36.50 บาท (+/-)
See important disclosure notice at the end of report

2

26 มีนาคม 2555

ถัดไปเปนหุนที่กระชากขึ้นแรงกอนหนานี้ จนดูนาสนใจ ซึง่ เราก็เห็นวานาลุนแตยังไมเขียนถึง นั่นก็คือ RS (รูปที่ 5) สาเหตุที่ไมเขียนถึง ก็เพราะวา เปนหุนทีม่ ี
พฤติกรรมกระชากขึ้นดูดี แลวอยู ๆ ก็ตบกลับลงมาใหหวาดเสียว และในรอบสัปดาหที่ผานมาก็เลนอาการแบบนีอ้ ีกแลว จึงทําใหเรารอวา ถามีการเขยาลงมา จะมอง
เปนจังหวะหาโอกาสเก็งกําไรลุน รีบาวน โดยแนวรับที่มองไว จะมองไวที่โซน 3.12-3.14 บาท หรือถาเขยาแรง คงมองแนวรับหลักไวที่โซน 3.06-3.08 บาท เพื่อลุนการ
สวิงกลับขึ้นไปที่โซน 3.36 บาท หรือสูงกวา
และหุนที่เคย Update ใหถอยออกตอนหลุดจุดสังเกต แตตอนนี้คงตองกลับไปดูอีกครั้ง ก็คือ KCE (รูปที่ 6) การกระแทกลงมาที่โซน 5.30-5.40 บาท คลาย
เปนการลงมาย่าํ แนวตานเดิมที่เปลี่ยนมาทําหนาที่แนวรับ หากยืนไดจริง ๆ ก็นา ลุนซือ้ คืน เพือ่ ลุนรีบาวนฟนตัวกลับขึ้นไปที่โซน 5.80-5.90 บาทอีกครั้ง ... โดยการลุน
คงตองเผื่อจุดถอยไวที่โซน 5.30 บาท
สุดทายคงมองหุน บางตัวในกลุมไอซีที อยางเชน TRUE (รูปที่ 7) ลาสุด ไดปรับฐานลงมาในโซนที่มองวา นาจะพอมีลุนฟน ตัวรอบสั้น ๆ โดยแนวรับจะอยูที่
โซน 3.60 บาท การสวิงกลับขึ้นไปจะมีแนวตานอยูท ี่โซน 3.95-4 บาท ... สําหรับการลุน ใหเผื่อจุดถอยไวที่โซน 3.60 บาท

สรุป

อาการตางประเทศยังตองรอความชัดเจน แตการรีบาวนของตลาดหุนไทย อาจทําใหเกิดการสวิงกลับขึ้นทดสอบแนวจิตวิทยาอีกครั้ง

See important disclosure notice at the end of report
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Big Cap. Stock : Technical View
หลักทรัพย
ธนาคารฯ
(Banking)

พลังงาน
(Energy)

ปโตรเคมี
(Petrochem)

สื่อสาร
(ICT)

พาณิชย
(Commerce)

มุมมอง & กลยุทธ

Buy
Signal

Stop Loss

SET Bank เรายังใหความสําคัญกับแนวตานที่โซน 470 จุด (+/-) รวมถึงภาวะ Overbought และการทํา Divergence ซึ่งได
สะทอนความเสี่ยงหลายอยาง จึงมองวา “ยังไมลุน รอดูสถานการณตอไป”

-

460.00






-

18.50
-

SET Energy หากยังประคองตัวไมหลุดโซน 21,500 จุด คงจะรอดูการฟน ตัวกลับขึ้นไป แตสัญญาณวิ่งขึ้นอยางจริงจังจะ
เกิดขึ้น ก็ตอเมื่อ ทะลุดาน 22,000 จุด ... คงมองแค PTT & IRPC

-

21,500.00






-

345.00
174.00
4.72
-

SET Petro หากประคองตัวไมหลุดโซน 1,070 จุด ยังคงรอลุนการฟนตัวกลับขึ้นไป แตสัญญาณวิ่งขึ้นอยางจริงจังจะเกิดขึ้น
เมื่อสามารถทะลุดาน 1,100 จุด ... โดยหุนที่มอง ยังคงเปนแค PTTGC & IVL

-

1,070.00

 PTTGC : ถือตอ ภายใตเงื่อนไขวา หามหลุดโซน 70 บาท
 IVL : การถือลุน เพือ่ รอจังหวะรีบาวนกลับขึ้นไป ใหเผื่อจุดถอยไวที่โซน 37.50 บาท

-

70.00
37.50

SET ICT รอดูสถานการณ ยกเวนวาจะตอยอดทะลุดาน 156 จุด ... หรือในแงของการเก็งกําไรเฉพาะหุนบางตัว

-

150.00






-

175.00
81.00
3.60
16.20

-

21,130.00

64.50
178.50
-

3.90
63.50
38.00
50.00
345.00
13.30

BBL – KBANK – SCB : หยุดรอดูสถานการณ
KTB : การขายออกไป เมื่อหลุด Filter ที่โซน 18.50 บาท คงหยุดรอดูสถานการณไปกอน
TMB : การขายทิง้ ในจังหวะทีร่ ีบาวนกลับขึ้นมาที่โซน 1.80 บาท คงหยุดรอดูสถานการณไปกอน
LHBANK : หาจังหวะขายออก เมื่อรีบาวนกลับขึ้นมา

PTT : ยืนได ไมหลุดโซน 345 บาท ก็ลุนตอ ... ยืนไมได ขายออกไปกอน
PTTEP : ยังเนนดูที่โซน 174 บาท … จะลุนตอ หรือ ขายลดความเสี่ยง ก็รอวัดใจกับโซนนี้
IRPC : ถือตอ ดวยเงื่อนไขวา หามหลุดโซน 4.72 บาท
ESSO : หยุดดูสถานการณไปกอน

ADVANC – INTUCH – SAMART – SAMTEL – JAS : หยุดรอดูสถานการณ
DTAC : สวนที่เหลืออีกครึ่งนึง ลุน ตอ ดวยเงื่อนไขวา พรอมขายออกไปทันที หากหลุดโซน 81 บาท
TRUE : กลับขึ้นมายืนเหนือโซน 3.70 บาท ทีห่ ลุดลงไปกอนนี้ จึงอาจจะเสี่ยงซื้อคืน เพื่อลุนอีกครั้ง
THCOM : การขายออกไปทันทีที่หลุดโซน 16.20 บาท คงหยุดรอดูสถานการณไปกอน

SET Commerce ความเสี่ยงจากภาวะ overbought ทําใหการลุนตอ ตองพรอมถอย หากหลุดโซน 21,130 จุด








LOXLEY : ถือตอ แบบระมัดระวัง ดวยเงื่อนไขวา หามหลุดโซน 3.90 บาท
CPALL : ซื้อคืนไปกอนครึ่งนึง แลวรอซื้อเพิ่มอีกครึ่ง เมื่อทะลุดาน 64.50 บาท
BIGC : รอดูสถานการณ ... ยกเวนวาทะลุดาน 178.50 บาท จึงจะซื้อคืน
BJC : การขายออกไป เมื่อหลุดโซน 38 บาท ใหหยุดลุน แลวรอดูสถานการณ
ROBINS : การถือตอ ตองเพิ่มความระมัดระวัง และพรอมถอย หากหลุดโซน 50 บาท
MAKRO : ลุนตอ โดยขยับ Filter ขึ้นมาไวที่โซน 345 บาท
HMPRO : ลุนตอ โดยเผื่อจุดถอยไวที่โซน 13.30 บาท

See important disclosure notice at the end of report
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Update : Short-term view
หลักทรัพย

มุมมอง & กลยุทธ

Buy
Signal

Stop Loss

MFEC
SVI
KCE

การลุน ตอ ... ภายใตเงื่อนไขวา หามหลุดโซน 4.80 บาท
ถือตอ โดยเผื่อจุดถอยไวที่โซน 3.70 บาท
เริ่มยืนได คงลุนซื้อคืนที่โซน 5.30-5.50 บาท

-

4.80
3.70
5.30

CPF
OISHI
SST
TIPCO

เฝาดูอาการแกวงตัวในกรอบ 36-38.25 บาท ... หรือถาไมหลุดกรอบลาง ก็ลุนเก็งกําไรแบบ Trading
ถือตอ-เก็งกําไรตอ
การขายทิง้ เมือ่ หลุดโซน 22 บาท คงหยุดรอดูสถานการณไปกอน
ลุนตอ-เก็งกําไรตอ ภายใตเงื่อนไขวา หามหลุดโซน 5.20 บาท

-

36.00
80.00
22.00
5.20

SC
SPALI
LH
CPN
CK
TPOLY
TRC
SYNTEC

ลุนตอ โดยเผื่อจุดถอยไวที่โซน 15.50 บาท
ลุนตอ ภายใตเงื่อนไขวา หามหลุดโซน 15.50 บาท
รอประเมินสถานการณอีกที
ใช Filter ที่โซน 45.50 บาท ในการตัดสินใจวาจะ ลุนตอ หรือ ขาย
ถือตอ ดวยเงื่อนไขวา หามหลุดโซน 8.20 บาท
แกวงตัวในกรอบ 1.72-1.80 บาท เพื่อรอการตัดสินทิศทางดวยการ Break out จากกรอบนี้
ถือตอ แบบระมัดระวัง ภายใตเงื่อนไขวา หามหลุดโซน 3.60 บาท
ลุนตอ แบบระมัดระวัง ภายใตเงื่อนไขวา หามหลุดโซน 0.85 บาท

1.80
-

15.50
15.50
7.00
45.50
8.20
1.72
3.60
0.85

BGH
APCS
GSTEEL
STPI
MCOT
AOT
THAI
PSL
TPIPL

ขายทํากําไรสวนที่เหลือครึ่งนึง
ถูกเขยาจนดูไมคอยดี การลุนตอ ตองเพิ่มความระมัดระวัง และพรอมถอยทันที หากหลุดโซน 6.50 บาท
ลุนตอ แบบระมัดระวัง และเผื่อจุดถอยไวที่โซน 0.50 บาท
ลุนตอ-เก็งกําไรตอ และเผื่อจุดถอยไวที่โซน 30 บาท
ถือตอ ดวยเงือ่ นไขวา หามหลุดโซน 29 บาท
รอดูสถานการณ
ดูอาการที่โซน 25-25.50 บาท ถาไมหลุด ก็ยังลุนตอ ... หากหลุดโซนนี้ คงตองขายทิง้ แบบ Stop loss
รอดูอาการแกวงตัว ถามีสญ
ั ญาณใด ๆ เพิ่มเติมจะทําการ Update อีกครั้ง
คว่ําลงแรง หลุดโซน 15.30 บาท ถือวาดูไมดีนกั และคงลุนดานสุดทายที่โซน 15 บาท ยืนได ลุน ตอ ... ยืนไมได ขายทิ้ง

-

87.00
6.50
0.50
30.00
29.00
25.00
16.00
15.00

See important disclosure notice at the end of report
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