Weekly Highlights ระหว่ างวันที่: 5 – 9 มีนาคม 2561

Market View

พักตัวท่ ามกลางความผันผวน

Upside จํากัดระวังพักตัวระหว่ างทาง: มอง SET
สัปดาห์นี ้จะพักตัวหลังคาดแรงส่งจากประเด็นหุ้น PTT
จะเริ่มอ่อนกําลัง อีกทังยั
้ งไม่เห็นการปรับประมาณการ
กํ า ไรตลาดเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมี นั ย จึ ง คาดกรอบความ
ผันผวนระหว่าง 1780-1830 จุด
ติดตามผลประชุม BOJ และ ECB: คาดผลการ
ประชุมนโยบายการเงินของทัง้ BOJ และ ECB ในช่วง
วัน ที่ 8-9 มี . ค.นี ้ จะยัง คงนโยบายผ่ อ นคลายทาง
การเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
ยิ่งสูง ยิ่งหนาว: ดูเหมือน SET ปรับตัวขึ ้นทําสถิติ
ใหม่ โดยปราศจากปั จจัยบวกที่แข็งแกร่ ง โดยเฉพาะ
แรงหนุนจากการปรับประมาณการผลประกอบการฯ
ทําให้ ระดับ Fwd P/E ไต่ขึ ้นระหว่าง 16.3-16.7 เท่า
ซึง่ ไม่ถกู นักแล้ ว

•S50H18พักตัวในกรอบ1,1741,220 จุด นโยบายกีดกันการค้ า
จากสหรั ฐ ร่ วมกับความกังวลต่อ
คาดการณ์ ว่า เฟดจะขึน้ ดอกเบี ย้
เร็ วกว่าเดิมเป็ นแรงกดดันในทาง
ลงต่อ ตลาดหุ้น ส่ว นราคานํ า้ มัน
โลกย่ อ ตัว ลงกลับ มาลบต่ อ กลุ่ม
พลังงาน แม้ ภายในตลาดรอการ
ปรับประมาณการกําไรหลังจบงบ
และเข้ าเก็งกําไรเงินปั นผล

• ราคาทองคํา ยั ง อยู่ ใ นกรอบ
ทางลง 1,300-1,330 เหรี ยญ
แม้ รีบาวด์สนรั
ั ้ บความกังวลต่อ
การค้ าโลกแต่คาดการณ์เฟดจะ
ขึ ้นดอกเบี ้ยมากกว่า 3 ครัง้ ในปี
นี ย้ ั ง กดดั น จั บ ตาความเห็ น
เจ้ าหน้ าที่ เ ฟดเรื่ องดอกเบี ย้
รวมถึง รายงานตัว เลขแรงงาน
สหรัฐ ขณะที่สถิติรอบ10ปี ราคา
ทองคําจะปรับลงในเดือนมี.ค.

• USDH18sideways ในกรอบ
31.23–31.60 บาท ดอลลาร์
ชะลอการแข็ ง ค่า ต่อ แต่ห ลาย
ประเด็น คาดจะสร้ างความผัน
ผวนทัง้ เรื่ องการค้ าโลก โอกาส
เฟดขึน้ ดอกเบีย้ มากกว่า3 ครัง้
การเลื อ กตัง้ ในอิ ต าลี ขณะที่
บาทยังได้ แรงหนุนจากต่างชาติ
ซื ้อสุทธิบอนด์ไทยอีก 1.5 หมื่น
ล้ านบาทในครึ่งหลังเดือน ก.พ.
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แนวรับ 1795-1790 จุด
แนวต้ าน 1840-1845 จุด

Technical View

เสี่ยงลงต่ อ

สัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีสามารถขยับ High ขึ ้นไปได้ ก่อนที่จะมีการย่อ
ตัว ลงเพื่ อ เป็ นการปรั บ ฐานโดยที่ แ นวโน้ ม หลัก ขาขึน้ ไม่ ไ ด้ เ สี ย หาย
เนื่องจาก EMA-10 (ประมาณ 1795-1790 จุด)ยังทําหน้ าที่แนวรับไว้
ได้ เ ป็ นอย่ า งดี และคาดว่ า จะทํ า หน้ าที่ ต่ อ ไปได้ในสัป ดาห์ นี ด้ ้ ว ย
อย่างไรก็ตามคาดว่าจะยังไม่เห็น High ใหม่เนื่องจาก MACD มี
รูปแบบของการชะลอตัว จึงปรับแนวต้ านลงมาที่ 1840-1845 จุด
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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

