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วิเคราะหหุนทางเทคนิค

23 มีนาคม 2555

แนวโนมตลาดหุน ระยะสั้น (Daily Trading) ดัชนีหุนเมื่อวันกอนปดเปนแนวโนมแกวงตัวปรับฐานหลังจากไมยืน 1200 จุด คาดวาดัชนีหุนจะเริ่ม

แกวงตัวในกรอบ 1185-1200 จุด อาจแกวงตัวกินเวลา 1-2 วัน ในแงของกลยุทธทางเทคนิค ถาดัชนียืนเหนือ 1205 จุด จึงจะนา
ซื้อเก็งกําไรหรือถือหุนตอได กรณีต่ํากวา 1185 จุด จะเปนสัญญาณขาย แลวดูแนวรับถัดไปที่ 1175 จุด
ระยะสัปดาห (Weekly Trading) SET เมื่อวันกอนปดต่ํากวา 1200 จุด เปนสัญญาณชะลอตัวทางขาขึ้น คาดวาดัชนีจะอยูใน
กรอบ 1185-1215 จุด อาจมีการแกวงตัวในกรอบนี้ใน 5 วันนี้ได

หุนติดดาว STPI ยืน 30 บาท มา3 สัปดาห และ TTW พักตัวทางขาขึ้นระยะสั้น

!!!

หุนเดนทางเทคนิค – ระยะสั้น (1 – 2 วัน)

หุนเดนทางเทคนิค – ระยะสัปดาห (5 วัน)

IRPC

TMB

แนะนํานาดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับ

แนะนํานาดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับ

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 4.70
4.76
แนวรับ
แนวตาน
4.72, 4.60
4.90
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมแกวงตัวหลังจากไมสามารถยืน
เหนือ 4.80 บาทได คาดวาราคาจะแกวงตัวในกรอบแนวรับแนวตาน แนะ
นําดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับจะดีกวา

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 1.69
1.76
แนวรับ
แนวตาน 1.80
1.70
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมจะกลับตัวลงหลังจากไมยืน
1.80 บาท มีโอกาสแกวงตัวทดสอบแนวรับได แนะนําดีดขึ้นทยอย
ขายแลวรอซื้อแนวรับจะดีกวา

DTAC

PTT

แนะนํานาดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับ

แนะนํานาดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับ

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 79.75
82.25
แนวรับ
แนวตาน
80, 78
83
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมขาขึ้นชัน มีโอกาสปรับฐานในวัน
ขางหนาได แนะนํานาดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับจะดีกวา

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 339
347
แนวรับ
แนวตาน 350
340
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมแกวงตัวทางออนตัวลงหลังจาก
ไมยืนแนว 350 บาท มีโอกาสคอยๆ แกวงตัวลงทดสอบแนวรับได
แนะนําดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับจะดีกวา

PTTGC

SCC

แนะนํานาดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับ

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 70.75
71.75
แนวรับ
แนวตาน
71, 70
73.50
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมพักตัวหรือแกวงตัว คาดวาจะอยูใน
กรอบแนวรับแนวตาน แนะนําดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับจะดีกวา
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แนะนํานาดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับ

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 349
354
แนวรับ
แนวตาน 356
350, 344
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมจะกลับตัวลงหลังจากไมผาน
แนว 360 บาท มีโอกาสคอยๆ แกวงตัวลงทดสอบแนวรับได แนะนํา
ดีดขึ้นทยอยขายแลวรอซื้อแนวรับจะดีกวา
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รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักลงทุนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในหลักทรัพย ซึ่งไดพิจารณาจากขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และเปนการคาดการณของผูจัด
ทําจากขอมูลที่มีอยูทั้งหมด โดยการวิเคราะหหลักทรัพยนี้อาจจะมีผลไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขามกับหลักทรัพยที่ทําการวิเคราะหก็ได ดังนั้น นักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการลงทุน
การนําขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ไมวาจะทั้งหมด หรือบางสวนไปทําซ้ํา หรือดัดแปลง แกไข หรือนําเอกสารเผยแพรสาธารณชนจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน
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! หุนติดดาว !
STPI

ยืน 30 บาท มา 3 สัปดาห

TTW

พักตัวทางขาขึ้นระยะสั้น

ราคาปด
ตัดขาดทุน
30.25
29.75
แนวรับ
แนวตาน
30
33
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมทรงตัวที่แนว 30 บาทมา 3 สัปดาห
มีโอกาสคอยๆปรับขึ้นได แนะนํานาซื้อขายในกรอบแนวรับแนวตานได

ราคาปด
ตัดขาดทุน
5.85
5.75
แนวรับ
แนวตาน
5.80
6.10
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมพักตัวทางขาขึ้น มีโอกาส
ทดสอบแนวตานได แนะนํานาซื้อขายในกรอบแนวรับแนวตาน

ติดตามหุนระยะสั้น – ที่แนะนําเมื่อวานนี้

ติดตามหุนระยะสั้น – ที่แนะนํา 2 วันกอน

HMPRO

รอดีดขึ้นขายแถวๆ 14 บาท

คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมชะลอตัวทางขาขึ้น รอดีดขึ้นขาย
แถวๆ 14 บาท

PTTEP

รอดีดขึ้นขาย 178 บาท

คําแนะนํา ราคาหุนปดเปนแนวโนมพักตัว รอดีดขึ้นขายแถวๆ 178 บาท

TMB

ดีดขึ้นขาย แถวๆ 1.80 บาท

คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมออนตัวลงต่ํากวา 1.80 บาท นา
ดีดขึ้นขายแถวๆ 1.80 บาท

BANPU

ยืน 600 บาท ถือตอได

คําแนะนํา ราคาปดเปนแนวโนมพักตัว ยืน 600 บาท ถือตอได ต่ํา
กวาจึงนาขาย

IVL

ยืน 38 บาท ถือตอได

คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมพักตัว ยืน 38 บาท ถือตอได
ต่ํากวาจึงนาขาย รอดีดขึ้นขาย แถวๆ 40 บาท

TOP

ยืน 70.50 บาท ถือตอได

คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมพักตัว ยืน 70.50 บาท ถือตอได
ต่ํากวาจึงนาขาย หรือรอดีดขึ้นขายแถวๆ 73.50 บาท

อภิสิทธิ์ ลิมปธํารงกุล e-mail : research@kks.co.th

คําอธิบายบทวิเคราะห
1) หุนเดนทางเทคนิคระยะสั้น หมายถึง หุนที่มีสัญญาณในการซื้อขายที่นักวิเคราะหฯประเมินวาเหมาะสําหรับการลงทุนระยะ 1-2 วันทําการ
2) หุนเดนทางเทคนิคระยะกลาง หมายถึง หุนที่มีสัญญาณในการซื้อขายที่นักวิเคราะหฯประเมินวาเหมาะสําหรับการลงทุนระยะ 5 วันทําการ
3) ! หุนติดดาว !หมายถึง หุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคา มูลคาการซื้อขาย มากกวาปกติในชวง 1 วันทําการกอนหนานี้
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รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักลงทุนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในหลักทรัพย ซึ่งไดพิจารณาจากขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และเปนการคาดการณของผูจัด
ทําจากขอมูลที่มีอยูทั้งหมด โดยการวิเคราะหหลักทรัพยนี้อาจจะมีผลไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขามกับหลักทรัพยที่ทําการวิเคราะหก็ได ดังนั้น นักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการลงทุน
การนําขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ไมวาจะทั้งหมด หรือบางสวนไปทําซ้ํา หรือดัดแปลง แกไข หรือนําเอกสารเผยแพรสาธารณชนจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน

