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TECHNICAL RESEARCH

ตลาดยังเสีย่ งดวยแรงขายหุนพลังงาน ทําใหวันนี้ SET เสี่ยงปดลงตอต่ํากวา 1150 จุด
ดัชนี SET อยูที่ 1150.09 จุด -0.09 จุด -0.01% ปริมาณซื้อขาย 15,519 ลบ.

Daily Trading Strategy (p.m.)

แนวรับ :

แนวตาน :

1148-50

1158-60

CPF
สรุปทิศทางและแนวโนมตลาด
ถื อ ต อ รอทดสอบ 38.00 บาท  ดัชนี SET ฟนตัวเล็กนอยไมถึง 1158 จุด : จังหวะเปดขึ้นไปสูงสุดแตก็ลดระดับ
แนวโน มดี กว าตลาด วันนี้ราคา
ลงมาเกาะติดแนวรับ 1148-50 จุดอีกครั้ง ยังมีความกังวลวาตลาดถอยดวยรูปแบบ
กลับตัวลง Double Top และปดหลุดต่ํากวาระดับ 1150 จุด (SET50 ต่ํากวา 808
ยั ง คงเป น การเคลื่ อ นไหวใน
จุดเปนสัญญาณกลับตัวลงแลว) ทําใหดัชนี SET ลงไปสูระดับ 1130-1135 จุด
ลักษณะแกวงตัวแคบ ซื้อขายไม
โดดเด น ราคายั ง มี โ อกาสขึ้ น  แรงซื้อจากตางชาติมีลักษณะชะลอตัวลง : เปนสัญญาณเตือนสําคัญวา นัก
ลงทุนตางชาติอาจจะขายหุนออกมากขึ้น ซึ่งตองติดตามความเคลื่อนไหวคาเงิน
ทดสอบแนวตาน 38.00 บาท
บาทที่จะออนกลับไปทดสอบระดับ 30.80 บาท/ดอลลารอีกครั้ง
 หุนหมวดสื่อสารมีแรงซื้อดีกวาตลาด : ทั้งกลุมโดดเดนกวาตลาดนําโดย
INTUCH, JAS, DTAC ซึ่งทําใหตลาดมีลักษณะประคองตัวบวกได รวมทั้งหุน
ธนาคารที่ มี แ รงซื้ อ กลั บ บ า งเล็ ก น อ ย แต ยั ง ไม ใ ช จั ง หวะซื้ อ ที่ ดี นั ก โดยดั ช นี ฯ
กลับมาเคลื่อนไหวอยูในกรอบ 425-435 จุด ในทางตรงขามหุนพลังงานยังคงเปน
ตัวฉุดตลาดดวย BANPU, PTT, TOP รวมทั้ง PTTGC
 ตลาดหุนเอเชียบวกทุกแหงยกเวนไทยปรับลง โดยตลาดเกาหลีใต ไตหวัน และ
ฮองกงบวกกลับมาแข็งแกรงมากกวา 1% ขณะที่ SET ฟนกลับมาไดเล็กนอย
จังหวะฟนตัวไมมากนักทั้งในสวนของตลาดไทย อินโดฯ และฟลิปปนส
GUNKUL
หุนที่นาสนใจ
จั ง หวะราคากํ า ลั ง ทดสอบแนว SAMART ซื้อตอเนื่อง ราคาหุนที่ขึ้นทะลุ 9.20 บาท วันนี้ยังคงทรงตัวหนุนไวไดดี มี
ต า นขาลงระยะ 3 เดื อ น 18.10 ทิศทางบวกตอเนื่อง คาดวาจะขึ้นทํายอดสูงสุดใหมทดสอบแนวตาน 9.55-9.60 บาท
บ า ท ค า ด ว า จ ะ ท ะ ลุ ไ ด ขึ้ น INTUCH ซื้อเก็งกําไร ดึงกลับขึ้นทําระดับสูงสุดที่ 56.00 บาท ทําใหรอบเก็งกําไรระยะ
ทดสอบแนวต า นย อ ยถั ด ไปที่ สั้นเดนขึ้น โดยคาดวาจะทดสอบแนวตานถัดไปที่ 57.00 บาท
18.30 บาท มี เปาหมาย 18.80 AOT ซื้อเพิ่ม จังหวะราคาทะลุยอดเดิม 54.00 บาท เปนโอกาสซื้อหุนเพิ่ม เชานี้ติดแนว
ตาน 55.00 บาท มีโอกาสผาน เปาหมายถัดไปที่ 57.00 บาท เปนจุดขายทํากําไร
บาท เปนจุดขายทํากําไร
BANPU รอจังหวะซื้อ ราคาหลุดเสนคาเฉลี่ย 50 วัน ทดสอบแนวรับยอย 610.00 บาท
ยังไมมีจังหวะซื้อ ขณะที่แนวรับสําคัญอยูที่บริเวณ 592.00 บาท มีโอกาสฟนตัวได
PTTGC รอจังหวะซื้อ ราคาลงมาทดสอบแนวรับ 68.00 บาท ขณะที่แรงขายยัง
หนาแนน รอดูจังหวะที่ซื้อขายเบาบางลงไปกอนจะเขาซื้อ

แนวรับ / แนวตาน Top 5
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66.00

69.50

72.00

4

PTT

342.00

338.00
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รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ดีที่สุดที่ไดรับมาและ
พิจารณาแลววานาเชื่อถือ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลแกนักลงทุนและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย แตมิไดมีเจตนาชี้นําหรือเชิญชวนใหซื้อหรือขายหรือประกันราคาหลักทรัพยแตอยางใด ทั้งนี้รายงานและความเห็นในเอกสาร
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขได หากขอมูลที่ไดรับมาเปลี่ยนแปลงไป การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือนําออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน

