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Daily Strategy                                               “แรงกดดันทัง้ในและนอก ” 
ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index วานน้ีปรับตัวลง -11.97 จุด ปิดท่ี 1,799 จุด มูลค่าการซ้ือขาย 51,370 ล้านบาท 
เนื่องจากความกังวลผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน รวมถึงความกังวลการเมืองในประเทศหลังสนช.ส่งร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงส.ว.ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ท้ังน้ี Fund Flow ต่างชาติขายสุทธิ 
1,025 ล้านบาท , Net Short TFEX 3,116 สัญญา และซ้ือสุทธติราสารหน้ี 4,124 ล้านบาท  

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  :  ประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,790 - 1,795 จุด เน่ืองจาก 
sentiment เชิงลบจากท้ังในและนอกประเทศ โดยปัจจัยภายนอกมีรายงานว่าปธน.ทรัมป์เตรียมพิจารณาปลด
นายโรเบิร์ต มูลเลอร์ ออกจากท่ีปรึกษาพิเศษส่งผลให้มีความกังวลภาวะการเมืองในสหรัฐ ส่วนปัจจัยภายในมี
ความกังวล สนช.ส่งร่างพ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงส.ว.ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซ่ึงอาจ
กระทบต่อ Roadmap การเลือกตั้งของไทย นอกจากน้ีคาดว่านักลงทุนจะลดความเสี่ยงและชะลอการลงทุนเพื่อ
ติดตามผลการประชุม FED ในวันท่ี 20 – 21 มี.ค. ซ่ึงคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.75% รวมถึง
การส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไป 

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy 

 กลุ่ม Defensive Stock  เช่น ค้าปลีก (CPALL HMPRO)  โรงพยาบาล (BCH BDMS) 

 กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ (PTTEP IRPC PTTGC IVL ) คาดก าไร Q1/18 ยังคงเติบโตจากราคาน้ ามันท่ี
ทรงตัวเหนือ 60 US/Barrel 

 ADVANC TRUE กสทช.ผ่อนผันแบ่งการช าระงวดประมูลคลื่น 900 MHz เป็นเวลา 5 ปี 

 กลุ่มเครื่องดื่ม (HTC CBG ) อานิสงส์ราคาน้ าตาลลงต่ าสุดในรอบ 2 ปีล่าสุด 12.7 cent/pound 

หุน้แนะน าวันนี้ : EA  (ปิด 48.25 ซื้อ/เป้า 77 บาท) เรามองว่าราคาหุ้นท่ีลดลงกว่า 30% ในช่วงสองสัปดาห์ท่ี
ผ่านมาได้สะท้อนความกังวลในเรื่อง Valuation, ความเสี่ยงของธุรกิจแบ็ตเตอร์รี่ และข่าวการยกเลิก Mou กับ 
PTT ไปแล้ว ขณะท่ีผลการด าเนินงานของบริษัทยังคงเดิม โดยคาดก าไรสุทธิปีน้ีประมาณ 4.7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 
24%yoy ขณะท่ีธุรกิจแบตเตอร์รี่จะเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาว เบื้องต้นประเมินมูลค่าจากธุรกิจ
แบตเตอร์รี่ท่ี 50 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นโครงการในประเทศ 21.7 บาท และต่างประเทศ 28.2 บาท ต่อหุ้น 
ตามล าดับ 

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์ 

Top picks ปีนี้ : ANAN, BANPU, BBL, BCH, IVL, HTC, MINT, PTTGC, SPALI and TMB 

KSS report วันนี้ : BIG (ปิด 2.92 ซ้ือ/เป้า 4 เดิม 4.3) 

ประเด็นส าคัญวันนี้ :   
 (-) ดาวโจนส์ร่วงแรง 336 จุด จากแรงขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลังมีข่าวเฟซบุ๊กถูกล้วงข้อมูล :  ดัชนี

ดาวโจนส์ลดลงแรงกว่า 336 จุด (-1.35%) ปิดท่ี 24,611 จุด จากแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี หลังมี
รายงานว่า เฟซบุ๊กถูกล้วงข้อมูล โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีบริษัท แคมบริดจ์ อนาลิติกา ซ่ึงเป็นบริษัทวิเคราะห์
การเมืองและมีความเกี่ยวข้องกับทีมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในปี 2559 
สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการเฟซบุ๊กจ านวน 50 ล้านคนโดยไม่ได้รับอนุญาติ สะท้อนถึงความ
ไม่ปลอดภัยและความหละหลวมในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ    

 (-) Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็นไหลออกจากตลาดหุ้นภูมิภาค US$167 ล้าน เทียบกับวันก่อนที่ซื้อ
สุทธิ US$157 ล้าน : วานน้ีนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$166.5 ล้าน โดยขายมาก
ท่ีสุดในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ US$134 ล้านเหรียญ ตามด้วยประเทศในกลุ่ม TIP ซ่ึงขายมากท่ีสุดในตลาดหุ้น
อินโดฯ US$81 ล้าน และ ไทย US$33 ล้าน อย่างไรก็ตามต่างชาติพลิกเป็นซ้ือสุทธิในตลาดหุ้นไต้หวัน 
US$77 ล้าน และ ฟิลิปปินส์ US$3.4 ล้าน   

 (-) โรดแม็พเลือกตั้งยังไม่ชัดหลัง สนช.เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่างกฏหมาย สว.ขัดรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ : วานน้ีสมาชิก สนช.ได้รวบรวมรายชื่อ สนช.ท้ังหมด 30 คนเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่าง 
พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซ่ึง สว. ว่าขัดกับบทบัญญัตของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซ่ึงประเด็นน้ีท าให้ตลาดกังวลว่า
จะกระทบกับโรดแม็พการเลือกตั้ง เน่ืองจากศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เวลาในการวินิจฉัย และ หากเป็นกรณี
เลวร้าย คือ พ.ร.ป. ดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ จะต้องกลับไปแก้และพิจารณาร่าง พ.ร.ป.กันใหม่ ซ่ึงจะใช้
เวลานานเท่าไหร่ยังไม่มีใครที่สามารถคาดการณ์กันได ้
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Event & Economic Calendar 
Mar 20-21 : US Fed meeting  

Mar 21      : Thailand Export/Import 
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แนวโน้ม :   1,790 แนวส ำคัญ     
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
SET 1,799.79 

(-11.97 จุด) Vol. 51,370 
แนวรับ 1,795 / 1,790 
แนวต้าน 1,805 / 1,810 

 
ระยะสั้น 
รอซ้ือช่วงอ่อนตัว แนวรับ 1,790 
– 1,795 จุด  โดยมีจุด cut loss 
หาก SET หลุด 1,790 จุด 
 
 
ระยะกลาง – ยาว 
หากดัชนีลงต ่ากว่า 1,790 จุดให้
ลดพอร์ทลงและรอจังหวะเข้าซ้ือ
รอบใหม่บริเวณโซน 1,760 – 
1,770 จุด  
 
 
 

หุ้นแนะน่าทางเทคนิค 
TOA 

ราคาปิด 37.00 
แนวรับ 36.50 
แนวต้าน 38.50 , 40.00 
Cut loss 35.50 

 
 
 
 
 
 

ADB 
ราคาปิด 1.61 
แนวรับ 1.58 
แนวต้าน 1.65 , 1.74 
Cut loss 1.55 
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กราฟอยู่ในช่วงกลับตัว W 
shape และราคายกตัวขึ้นยืน
เหนือเส้น EMA10 วันได้
ต่อเนื อง ประกอบกับเครื องมือ 
RSI + MACD ชี้ขึน้สนับสนุน
เป็นสัญญาณเชิงบวกจึงคาดว่า
จะสามารถปรับตัวขึน้ได้ 

กราฟไต่ระดับขึ้นไปตาม
โครงสร้างการกลับตัว W 
shape และราคายืนเหนือเส้น 
EMA 10 วันต่อเนื อง พร้อมทั้ง
เครื องมือ RSI + MACD  ชี้ขึน้
สนับสนุนเป็นสัญญาณซ้ือจึงมี
โอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ 

รือจะโดนมนต์กฤษณะกาลี ...  กราฟ SET วานนี้ทิ้งตัวลงแรงปิดต ่ากว่าเส้น EMA 10 วัน รวมท้ัง
เครื องมือ MACD + RSI หักหัวลงเป็นสัญญาณลบซึ งกดดันต่อภาวะตลาด นอกจากนี้ Volume 
ซ้ือ/ขายที บางลงเหลือเพียง 5 หมื นลบ. บ่งบอกถึงความไม่มั นใจในทิศทางดัชนี ดังนั้นประเมินว่า 
SET จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,790 จุดซึ งเป็นจุดที  SET ต้องยืนให้ได้เพื อรักษา W shape 
ต่อไป แต่หากหลุดแนวดังกล่าวดัชนีมีโอกาสจะลงไปยัง Low เดิมบริเวณ 1,760 – 1,770 จุด 

RSI ใกล้ Overbought 

Support Zone 

1,760 - 1,770 

Support Zone 

1,760 - 1,770 
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