Weekly Highlights ระหว่ างวันที่: 22 – 26 มกราคม 2561

Market View

Sideways อิงทางปรั บฐาน

SET ที่เหนือ 1800 ไม่ ถูกนักในเชิง P/E: ตลาดหุ้น
ไทยที่เหนือ 1800 ดูไม่ถกู นักในเชิง P/E ขณะที่ขาด
แรงหนุนจากนักลงทุนกลุม่ หลัก คาด SET ผันผวน อิง
ทางการปรับฐานระหว่าง 1780-1830 จุด

แนวรับ 1790 จุด แนวต้ าน 1835-1840 จุด

จับตาผลประกอบการไตรมาส 4/60: คาดนักลงทุน
จะหันมาเก็งกําไรผลประกอบการไตรมาส 4/60 มาก
ขึ ้น โดยสัปดาห์นี ้มีห้ นุ ใหญ่จ่อคิวประกาศงบฯ ได้ แก่
SCC และ PTTEP
กลยุทธ์ ลงทุน เน้ น laggard plays: จากข้ อมูล
YTD ตังแต่
้ ต้นปี พบ Sector TOURISM, HELTH,
AUTO และ ICT ยัง Laggard จึงมองเป็ นกลุม่ ที่
น่าสนใจเข้ าเลือกเก็งกําไรรายตัว

•S50H18 พั ก ตั ว กรอบ 1,1601,190 จุ ด งบแบงค์ บ างตัว ออก
มาแย่กว่าคาดกดดันตลาด จับตา
การประกาศงบของตัว ใหญ่ เช่น
SCC และ PTTEP กันต่อ โดยคาด
หวังว่าราคานํ า้ มันโลกยังบวกต่อ
กลุ่ ม พลั ง งาน รวมถึ ง ตัว เลขส่ ง
ออกของไทยหากออกมาสดใสต่อ
เนื่ องคงหนุนภาพการเติ บ โตของ
เศรษฐกิจและการฟื น้ ตัวของตลาด

• ทองคํา ขึ น้ ต่ อ กรอบ 1,3201,345 เหรี ยญ ดอลลาร์ ที่อ่อน
ค่าและการประชุมอีซีบีคาดจะ
ยั ง บวกต่ อ ทอง ส่ ว นอุ ป สงค์
ทองคํ า ที่ เ ข้ ามาก่ อ นตรุ ษ จี น
และการเข้ าซื ้อของ SPDR ล่า
สุดเกือบ 12 ตันคงหนุนทองฟื น้
ตัวต่อ ร่ วมกับอดขายบ้ านใหม่
และมือสอง รวมถึงGDP สหรัฐ
หากโดยรวมแย่ลง

• USDH18 ดอลลาร์ อ่อนค่ าต่ อ
กรอบ 31.65-32.10 บาท
ดอลลาร์ อ่ อ นค่ า เที ย บหลาย
สกุล หลัง ECB เตรี ยมลดวงเงิน
QE และปูทางสู่การขึ ้นดอกเบี ้ย
ขณะที่ นั ก ลงทุ น กั ง วลเรื่ อง
งบประมาณใช้ จ่ า ยของสหรั ฐ
และการกําหนดเพดานหนี ้ หาก
ไม่ ส ามารถเพิ่ ม เพดานหนี ไ้ ด้
บางหน่วยงานอาจถูกปิ ดลง
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Technical View

แค่ พกั ตัวในขาขึน้

หลังจากเดินหน้ าต่อเนื่องบน EMA-5week มานานหลายสัปดาห์ ขณะที่
Modified Stochastic ก็ Overbought มานานหลายเดือน ดูเหมือนว่า
สัญาณของการพักตัวเริ่ มชัดเจนขึ ้นตามที่ปรากฏจากความผันผวนของดัชนี
ที่เกิดขึ ้นตลอดสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตามคาดไม่น่าลงลึกกว่า EMA-5 ซึง่ อยู่
ประมาณ 1790 จุด อาจหาจังหวะรั บกันได้ เพื่อ ลุ้น กลับไป High เก่า
ประมาณ 1835-1840 จุด

ทีมกลยุทธ์ 02-635-1700 ต่ อ 486

บทวิเคราะห์ฉบับนี ้จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ข้อมูลให้ กบั นักลงทุน โดยมิได้ มีเจตนาเป็ นการนําเสนอหรื อเชิญชวนให้ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ซึง่ ผู้จดั ทําได้ แสดงความคิดเห็นตามข้ อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จดั ทําไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และถูกต้ องของ
ข้ อมูลซึง่ อาจมีการเปลี่ยน แปลงได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ บทวิเคราะห์นี ้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ดังนั ้นการตัดสินใจในการลงทุนจึงขึ ้นอยู่กบั วิจารณญาณของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ

