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From the Chartroom

“ขึ้น”ก็“ซื้อ” {“ลบ”ก็หยุด / “หลุด”ก็ขาย}
{ภาพรอ“พักฐาน”มีความชัดเจนมากขึ้น, การออนตัวลง จึงไมดีตอการเก็งกําไรระยะสั้นๆ}

SET Index
ระยะสัน้ สัญญาณ Candlestick & Indicators มี“ภาพบวก” ที่พรอมเปลีย่ นเปนลบ{“ปด
บวก” เหนือSMA10วัน (แตมีสภาวะ Overbought ในระดับสูง “รอกดดัน”)} ชี้ความนาจะเปนของตลาดฯ
สัปดาหนี้ “แกวง” แบบขึ้นในระยะทางสั้นกอน, แลวจึงจะลงต่ําตามมา แนวตาน 1150 (หรือ 1160)
จุด {แนวตัดขาดทุน “ต่ํากวา 1130” จุด}

กลยุทธการเก็งกําไร
 เนน “ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น {“ต่ํากวา 1130”ควรขายตัดขาดทุน)} เพื่อลุนขายเมื่อราคาหุน
ปรับขึ้น หรือที่แนวตานตลาดฯ (ระยะกลาง – ซื้อต่ํามากๆ)

แนวตาน : 1150, (1160)

แนวตัดขาดทุน : “ต่ํากวา 1130”

แนวเดง : -------

SET50 Index
ระยะสัน้ สัญญาณ Candlestick & Indicators มี“ภาพบวก” ที่พรอมเปลีย่ นเปนลบ{“ปด
บวก” เหนือSMA10วัน (แตมีสภาวะ Overbought ในระดับสูง “รอกดดัน”)} ชีค้ วามนาจะเปนที่SET50
สัปดาหนี้ “แกวง” แบบขึ้นในระยะทางสั้นกอน, แลวจึงจะลงต่ําตามมา แนวตาน 810 – 820 จุด {แนว
ขาย คือ “คาลบ” หรือ “ต่ํากวา 795” จุด}
กลยุทธเก็งกําไร {“คาบวก” = “ซื้อ” (“คาลบ” หรือ “ต่ํากวา 795” ควรขายเปนหลัก}
 “ซื้อ(คา)บวก” เทานัน
้ (“คาลบ” หรือ “ต่ํากวา 790” ควรเปนขาย) เพื่อลุนขายคืนที่
แนวตาน / “H12 & M12” ต่ํากวาSET50 “4.07 และ 11.17 จุด” ตามลําดับ

แนวตาน : 810 – 820

แนวตัดขาดทุน : “คาลบ” / “ต่ํากวา 795”

แนวเดง : -----

นักวิเคราะห : สมนึก จันทรรัสมี บทวิเคราะหนี้ ใหภาพระยะสั้นๆเทานั้น (“แนวเดง” อาจสรางการรีบาวดฯสั้นๆ / แต“แนวรับ” มีนัยมากกวา
Tel 7830 “แนวตัดขาทุน” มีความหมายถึง “ขาขึ้น”ของราคาหุน “อาจ”สิ้นสุดไปแลว)
นักวิเคราะหขอรับรองวา ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบริษัทและหลักทรัพยในรายงานฉบับนี้ ไดสะทอนถึงความคิดเห็นสวนตัว นักวิเคราะหรับรองวาไมมีผลตอบแทนสวนหนึ่งสวนใดของตน มีความสัมพันธกันกับคําแนะนําหรือความคิดเห็นที่กลาวไวใน
รายงานฉบับนี้ ทั้งในทางตรงและทางออม
เอกสารฉบับนี้จัดทําโดยฝายวิจัยหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยอยูบนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะหหลักทรัพย และอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่เชื่อวานาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ผูจัดทําไมรับประกันความครบถวน
และความถูกตองของขอมูลดังกลาว ความคิดเห็นที่ผูจัดทําแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทําเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลโดยทั่วไปเทานั้น คําแนะนําที่ปรากฎในเอกสารนี้ไมมีวัตถุประสงคเพื่อชี้
เฉพาะเจาะจงสําหรับการลงทุน และมิไดทําขึ้นเพื่อแทนการตัดสินใจการซื้อขายหลักทรัพยของทาน หรือเพื่อสถานการณทางการเงิน ตลอดจนการลงทุนที่ตองการการแนะนําโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งทานควรขอรับคําแนะนําจากที่ปรึกษาดานกฎหมายหรือ
จากที่ปรึกษาดานการเงินตางหาก ผูจัดทําไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเปนผลตอเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใชเอกสารนี้ หรือจากการติดตอสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้มิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด กรรมการ เจาหนาที่ และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอร ส (ประเทศไทย) จํากัด อาจดํารงตําแหนง หรือมี
สวนไดเสีย และอาจเขาทํารายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดําเนินการในลักษณะเปนตัวแทนนายหนา ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุน
อื่นๆที่เกี่ยวกับบริษัทดังกลาว ทั้งนี้การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือนําออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมอยางเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทกอน
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด – 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
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นักวิเคราะห : สมนึก จันทรรัสมี Tel 7830

Sense & Response

Sentiment และสัญญาณฯ ใหภาพตลาดฯสัปดาหนี้ “แกวง” แบบขึ้นในระยะทางสั้นกอน แลวจึงจะออนตัวลงตามมา แนวตาน 1150
(หรือ 1160) จุด {แนวตัดขาดทุน “ต่ํากวา 1130” จุด}

กลยุทธการเก็งกําไร

ระยะสั้น “ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น {“ต่ํากวา 1130” ควรขายตัดขาดทุน} เพื่อลุนขายเมื่อราคาหุนปรับขึ้น หรือที่แนวตานของ
ตลาดฯ (เลนระยะกลาง – ใหซื้อต่ํามากๆ)
 หุนกลุมหลัก(พื้นฐาน) “ซื้อ(คา)บวก”เทานั้น {“คาลบ” หรือ “ดัชนีตลาดฯต่ํากวา 1130”ควรขายตัดขาดทุน} เพื่อลุน
ขายเมื่อราคาหุนปรับขึ้น / หุนพื้นฐานอื่นๆ (นอกเหนือจากที่แนะนํานี้) ใชกลยุทธ “ซื้อคาบวก” เพื่อเก็งกําไรเชนเดียวกัน
แนวตาน
แนวตาน
แนวตาน
แนวตาน

LPN

33 / (34) EGCO
96 / (97) TOP
77 – 80
 หุนเก็งกําไรระยะสั้น ควรซื้อดวย “คาบวก” {ถา “ปดลบ”= ขาย / หรือถือลุน 1 สัปดาห “ขึ้น/ไมขึ้น” ก็ขาย}
BH

14.50 / (15) STPI

แนวตาน

47 – 48 BJC

แนวตาน

36 / (38) MAKRO

แนวตาน

310 / (320) GSTEEL

แนวตาน

0.40 – 045

Stock Picks of the Day

ราคาปด : 14.10 บาท

LPN
คําแนะนํา

“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น

ภาพสัญญาณ

สัญญาณหลัก“รอลบ” แตใน Indicators ระยะสัน้ มาก มี
สัญญาณบวก ทีแ่ สดงแนวโนมที่ราคาหุนจะมีรีบาวดฯตอได

แนวตาน

14.50 / (15) บาท

แนวตัดขาดทุน

“ต่ํากวา 13.80”

ราคาปด : 46.25 บาท

BH
คําแนะนํา

“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น

ภาพสัญญาณ

สัญญาณหลัก“ลบ” แตใน Indicators ระยะสั้นมาก มี
สัญญาณบวก ทีแ่ สดงแนวโนมที่ราคาหุนจะมีรีบาวดฯตอได

แนวตาน

47 – 48 บาท

แนวตัดขาดทุน

“ต่ํากวา 45”
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TOP- 10 Most Active
ชื่อหุน

ราคาปด แนว “ตัดขาดทุน”

PTT

362

IVL

38.75

“คาลบ” หรือ
“ต่ํากวา 350”
“คาลบ”

BANPU

644

“คาลบ”

PTTEP

185

คําแนะนํา
365 / (370) เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ”หรือ
“ต่ํากวา 350”ควรขายตัดขาดทุน)

40

เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ” ควร
ขายตัดขาดทุน)
650 – 660 เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ”ควร
ขายตัดขาดทุน)
เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ”หรือ
190
“ต่ํากวา 180”ควรขายตัดขาดทุน)

“คาลบ” หรือ
“ต่ํากวา 180”
เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ”หรือ
180.50 “คาลบ” หรือ
185
“ต่าํ กวา 172”ควรขายตัดขาดทุน)
“ต่ํากวา 172”
2.26
“คาลบ”
2.30 – 2.40 เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ”หรือ

BBL
JAS
TOP

75.75

SCC

350

“คาลบ” หรือ
“ต่ํากวา 74”
“คาลบ”

CPF

35.50

“คาลบ”

KBANK

147.50

“คาลบ” หรือ
“ต่ํากวา 142”

Noted :

แนวตาน

77 – 80

“ต่ํากวา 350”ควรขายตัดขาดทุน)
เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ”หรือ
“ต่ํากวา 74”ควรขายตัดขาดทุน)

360 / (370) เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ” ควร
ขายตัดขาดทุน)
36 – 37 เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ” ควร
ขายตัดขาดทุน)
150 / (155) เนน“ซื้อ(คา)บวก” เทานั้น เพื่อลุนขายที่แนวตาน (“คาลบ”หรือ
“ต่ํากวา 142”ควรขายตัดขาดทุน)

as of 24 Feb 2012, DBSVS and its affiliates hold a proprietary position in BBL, KBANK and SCB.

คํารับรองของนักวิเคราะห
นักวิเคราะหขอรับรองวา ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบริษัทและหลักทรัพยในรายงานฉบับนี้ ไดสะทอนถึงความคิดเห็นสวนตัว นักวิเคราะหรับรองวาไมมีผลตอบแทนสวนหนึ่งสวนใดของตน มีความสัมพันธกันกับคําแนะนําหรือความคิดเห็นที่กลาว
ในรายงานฉบับนี้ ทั้งในทางตรงและทางออม เอกสารฉบับนี้จัดทําโดยฝายวิจัยหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยอยูบนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะหหลักทรัพย และอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่เชือ่
นาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ผูจัดทําไมรับประกันความครบถวน และความถูกตองของขอมูลดังกลาว ความคิดเห็นที่ผูจัดทําแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทําเพื่อเปนการเผยแพรขอ
โดยทั่วไปเทานั้น คําแนะนําที่ปรากฎในเอกสารนี้ไมมีวัตถุประสงคเพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสําหรับการลงทุน และมิไดทําขึ้นเพื่อแทนการตัดสินใจการซื้อขายหลักทรัพยของทาน หรือเพื่อสถานการณทางการเงิน ตลอดจนการลงทุนที่ตองการการแนะ
โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งทานควรขอรับคําแนะนําจากที่ปรึกษาดานกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาดานการเงินตางหาก ผูจัดทําไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเปนผลตอเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการ
เอกสารนี้ หรือจากการติดตอสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด กรรมการ เจาหนาที่ แ
พนักงานของบริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด อาจดํารงตําแหนง หรือมีสวนไดเสีย และอาจเขาทํารายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดําเนินการในลักษณะเปนตัวแทนนายหนา
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆที่เกี่ยวกับบริษัทดังกลาว ทั้งนี้การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือ
ออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมอยางเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทกอน
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด – 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
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