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วิเคราะหหุนทางเทคนิค

16 กุมภาพันธ 2555

แนวโนมตลาดหุน ระยะสั้น (Daily Trading) ดัชนีหุนเมื่อวันกอนปดบวกยืนเหนือ 1115 จุด กลับมาเปนรูปแบบแนวโนมขาขึ้นระยะสั้น คาดวาตลาด

มีโอกาสปรับขึ้นใหมได แตอาจมีแกวงตัวปรับฐานระหวางทาง ในแงของกลยุทธ ถาดัชนียืนเหนือ 1120 จุด ซื้อหรือถือหุนตอได
กรณีต่ํากวา 1120 จุด จึงจะเปนสัญญาณขาย
ระยะสัปดาห (Weekly Trading) SET เมื่อวันกอนปดบวกเหนือ 1120 จุด เปนแนวโนมขาขึ้นใหมหลังจากปรับฐานมา 4 วัน คาด
วาแนวตานทางขาขึ้นจะอยูที่ 1130 และ 1150 จุด

หุนติดดาว IVL วอลุมเดน 3 วัน และ DTAC แกวงตัวขึ้นระยะสั้น

!!!

หุนเดนทางเทคนิค – ระยะสั้น (1 – 2 วัน)

หุนเดนทางเทคนิค – ระยะสัปดาห (5 วัน)

PTTGC

BBL

แนะนําซื้อขายในกรอบแนวรับแนวตาน

แนะนําดีดขึ้นขายแนวตานแลวรอซื้อแนวรับ

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 71.50
73
แนวรับ
แนวตาน
72
75
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมแกวงตัวขึ้นระยะสั้น หลังจากยืน
เหนือ 72 บาท ได อาจมีการแกวงตัวที่แนวรับแตมีโอกาสทดสอบแนวตาน
ได แนะนําซื้อขายในกรอบแนวรับแนวตาน

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 166.50
169.50
แนวรับ
แนวตาน 171
167
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมขาขึ้น 2 วัน ทดสอบแนวตาน
เริ่มอยูระดับสูง แนะนํานาดีดขึ้นขายไปกอนแลวรอซื้อแนวรับ

TOP

KBANK

แนะนําซื้อขายในกรอบแนวรับแนวตาน

แนะนําดีดขึ้นขายแนวตานแลวรอซื้อแนวรับ

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 70.50
72
แนวรับ
แนวตาน
71
74
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมแกวงตัวขึ้นทดสอบแนวตาน แต
อาจมีการแกวงตัวที่แนวรับกอนได แนะนําซื้อขายในกรอบแนวรับแนว
ตาน

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 139.50
143.50
แนวรับ
แนวตาน 144
140, 137
คําแนะนํา : ราคาหุนปดปรับขึ้นมา 3 วัน เริ่มมีราคาอยูระดับสูง ถามี
หุนอยูยังนาทยอยขายได แนะนํานาดีดขึ้นขายไปกอนแลวรอซื้อแนว
รับ

BGH

SCB

แนะนําซื้อขายในกรอบแนวรับแนวตาน

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 72
72.75
แนวรับ
แนวตาน
72.25
74
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมแกวงตัวขึ้นระยะสั้น หลังจากปรับ
ฐานมา 3 วัน มีโอกาสดีดตัวขึ้นทดสอบแนวตานได แนะนําซื้อขายใน
กรอบแนวรับแนวตาน
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แนะนําดีดขึ้นขายแนวตานแลวรอซื้อแนวรับ

ราคาปด
ตัดขาดทุน ต่ํากวา 129.50
132
แนวรับ
แนวตาน 134
130, 127
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมขาขึ้นทดสอบแนวตาน ราคา
ปรับขึ้นมา 4 วัน เริ่มอยูระดับสูง แนะนํานาดีดขึ้นขายไปกอนแลวรอ
ซื้อแนวรับ
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รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักลงทุนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในหลักทรัพย ซึ่งไดพิจารณาจากขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และเปนการคาดการณของผูจัด
ทําจากขอมูลที่มีอยูทั้งหมด โดยการวิเคราะหหลักทรัพยนี้อาจจะมีผลไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขามกับหลักทรัพยที่ทําการวิเคราะหก็ได ดังนั้น นักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการลงทุน
การนําขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ไมวาจะทั้งหมด หรือบางสวนไปทําซ้ํา หรือดัดแปลง แกไข หรือนําเอกสารเผยแพรสาธารณชนจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน
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! หุนติดดาว !
IVL

วอลุมเดน 3 วัน

DTAC

แกวงตัวขึ้นระยะสั้น

ราคาปด
ตัดขาดทุน
41
39.75
แนวรับ
แนวตาน
40
42.50
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมปรับขึ้นหลังจากยืนเหนือ 40 บาท
มีวอลุมเดน 3 วัน อาจมีการปรับฐานที่แนวรับได แนะนําซื้อขายในกรอบ
แนวรับแนวตาน

ราคาปด
ตัดขาดทุน
69.75
69
แนวรับ
แนวตาน
69.25
72
คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมแกวงตัวขึ้นระยะสั้น เริ่มมีวอ
ลุมเดน 2 วัน มีโอกาสทดสอบแนวตานได แนะนํานาซื้อขายในกรอบ
แนวรับแนวตาน

ติดตามหุนระยะสั้น – ที่แนะนําเมื่อวานนี้

ติดตามหุนระยะสั้น – ที่แนะนํา 2 วันกอน

BANPU

ยืน 626 บาท ถือ ต่ํากวานาขาย

คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมแกวงตัว ยืน 626 บาท ถือ ต่ํากวา
นาขาย

BAY

ยืน 24.50 บาท ถือ ต่ํากวานาขาย

คําแนะนํา ราคาหุนปดเปนแนวโนมขาขึ้น 3 วัน ยืน 24.50 บาท ถือ ต่ํา
กวานาขาย

TMB

ยืน 1.70 บาท ถือตอได ต่ํากวาจึงนาขาย

คําแนะนํา : ราคาหุนปดบวกกลับมายืน 1.70 บาท ถายืนเหนือ 1.70
บาท ถือ ต่ํากวานาขาย

PTTGC

ถายืน 71.50 บาท มีอยูถือตอได

คําแนะนํา ราคาปดบวกยืนเหนือ 72 บาท เปนแนวโนมแกวงตัวขึ้น
ใหม ถายืน 71.50 บาท ถือ ต่ํากวานาขาย

DTAC

ยืน 69 บาท ถือตอได

คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมแกวงตัวจะขึ้น ยืน 69 บาท ถือ
ตอได ต่ํากวาจึงนาขาย

CPF

ยืน 36 บาท ถือตอได ต่ํากวาจึงนาขาย

คําแนะนํา : ราคาหุนปดเปนแนวโนมพักตัว ยืน 36 บาท ถือ ต่ํากวา
นาขาย

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

