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TECHNICAL RESEARCH

ไดแรงซื้อหุนธนาคารสลับบวกแทนสื่อสาร ทิศทางตลาดฟนตัวขึน้ ตอเนื่อง
ดัชนี SET อยูที่ 1,537.87 จุด +5.15 จุด +0.34 % ปริมาณซื้อขาย 21,637 ลบ.

Daily Trading Strategy (p.m.)

แนวรับ :
GOLD
แนวโน ม ฟ น ตั ว จั ง หวะอ อ นตั ว
เ ป น โ อ ก า ส ซื้ อ ค า ด ว า จ ะ มี
แนวโน ม ขึ้ น ระยะสั้ น ไปทดสอบ
ยอดเดิ ม ที่ ระดั บ 9.50 บาท เป น
จุดขายทํากําไรระยะสั้น

1,520

แนวตาน :

1,540

สรุปทิศทางและแนวโนมตลาด
ตลาดฟนตัวตอเนื่อง จังหวะตลาดดีขึ้นอยางตอเนื่อง หลังจากที่ดัชนี SET ยืนเหนือ
ระดับ 1,520 จุดไดเมื่อวันกอน ดวยแรงซื้อหุนสื่อสารหนุนตลาดนําโดย ADVANC แมวา
จะทรงตัวในวันนี้ เนื่องจากมีแรงซื้อสลับที่หุนธนาคารกลับมานําตลาด ซึ่งถือเปน
สัญญาณบวกระยะสั้น สงผลใหดัชนี SET ขึ้นมาแตะอยูที่ 1,537 จุด หรือแนวเสน
คาเฉลี่ย 2 สัปดาห และนาจะเปนการยืนยันสัญญาณกลับตัวขึ้นระยะสั้น โดยดัชนี SET
มีแนวโนมขึ้นตอไปสูระดับ 1,540 จุด และผานไดเปนสัญญาณซื้อตาม มีเปาหมายทาง
เทคนิคอยูที่ระดับ 1,555-1,560 จุด รอดูแรงขายที่แนวตานนี้
หุนธนาคารเริ่มฟนตัว แมวาจะยังไมเปลี่ยนแนวโนม แตการฟนตัวขึ้นของหุนธนาคาร
เปนตัวหนุนตลาดไดอยางดี โดยคาดวาเกิดจากแรงซื้อหุนกลับเนื่องจากความมั่นใจ
ตลาดมีโอกาสดีขึ้นตามลําดับ และดัชนี SET ไมหลุดต่ํากวา 1,520 จุด ทําใหเปาหมาย
ขาลงไปสูระดับ 1,480 จุด อาจถูกยกเลิกไปในกรณีดัชนี SET ขึ้นไปอยูเหนือระดับ
1,540 จุดได ดังนั้นนักลงทุนมีจังหวะซื้อหุนธนาคารกลับ BBL คาดวาจะผาน 198 บาท
เปลี่ยนเปนแนวโนมขึ้นไปสูเปาหมาย 206 บาท KBANK มีโอกาสขึ้นไปทดสอบยอดเดิม
ที่ 242 บาท และ SCB ฟนตัวขึ้นไปทดสอบ 178 บาท

THANA
มีจั ง หวะฟ นตั ว ราคาอยู ใ นช ว ง
ฟนตัวขึ้นระยะสั้น จังหวะออนตัว
ลงเป น โอกาสซื้ อ คาดว า ไม ต่ํ า
กว า 3.50 บาท มี เ ป า หมายแรก
ทดสอบแนวตาน 4.10 บาท เปน
จุดขายทํากําไร

Futures
SET50
GOLD
OIL

หุนที่นาสนใจทางเทคนิค
ADVANC “ซื้อ” ราคาทรงตัว คาดวาจะผาน 228 บาท เปนจังหวะซื้อระยะสั้น มี
แนวโนมขึ้นตอไปสูเปาหมายที่ระดับ 235 บาท
TPIPL “ซื้อ” ราคาเริ่มฟนตัว หลังจากที่ลงแรงหลุดต่ํากวา 2.00 บาท มาถึง 1.80 บาท
แลวเริ่มมีจังหวะซื้อกลับ โดยคาดวาจะฟนตัวขึ้นไปทดสอบแนวตาน 1.90 บาท
SCB “ซื้อ” คาดวาราคาจะฟนตัวขึ้นตามกลุม ซึ่ง KBANK และ BBL ขึ้นนําไปแลว
ขณะที่ราคาหุน SCB ฟนตัวครั้งแรกกลับขึ้นมาอยูเหนือเสนคาเฉลี่ย 1 สัปดาห เปน
สัญญาณบวก คาดวาจะมีแนวโนมขึ้นระยะสั้น ดวยเปาหมาย 178 บาท เปนจุดขาย
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รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ดีที่สุดที่ไดรับมาและ
พิจารณาแลววานาเชื่อถือ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลแกนักลงทุนและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย แตมิไดมีเจตนาชี้นําหรือเชิญชวนใหซื้อหรือขายหรือประกันราคาหลักทรัพยแตอยางใด ทั้งนี้รายงานและความเห็นในเอกสาร
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขได หากขอมูลที่ไดรับมาเปลี่ยนแปลงไป การนําขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไข หรือนําออกเผยแพรแกสาธารณชน จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน

