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49,270
+3,037
+6.57

Daily Chart (August 20, 2015)
High
1379.50

Low
1370.04

Open
1372.66

Closed
1372.53

Market Advance – Decline (August 20, 2015)
Advance

473

Decline

465

No Change 298



ภาพตลาดวันวาน

ภาพตลาดวันนี้

ดัช นีปรับตัว ลงตั้งแต่เปิดตลาดโดยลงไปกือบทาจุดต าสุ ดของวัน
พร้อ มกับแกว่งตัว ผัน ผวนทีอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ ต ลาด
ยังคงเจอแรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและแบงก์ทีนาโดย PTT,
PTTEP, PTTGC, KBANK, BBL กดดัชนีลงไปทาจุดตาสุดของ
วัน ที 1370.04 จุด ลดลง 9.08 จุด ขณะเดีย วกัน ยั งมีหุ้ น ในกลุ่ ม
สื อสาร และขนส่ ง ช่ ว ยพยุ ง ดั ช นี ส ามารถท าจุ ด สู ง สุ ด ของวั น ที
1379.50 เพิมขึ้น 0.38 จุด ส่งผลให้กรอบการเคลือนไหวทั้งวันอยู่ที
9.46 จุด ก่อนทีดัชนีจะทาปิดที 1372.53 ลดลง 6.59 จุด (-0.48%)
มูลค่าการซื้อขาย 49,270 ล้านบาท

ดัชนีไม่สามารถฟืน้ ตัวได้ตอ่ แต่ก็ไม่ได้ลงแรงซึงยังไม่ได้เลือกทิศทาง
ทีชัดเจน เป็นเพียงการแกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ เพียงแค่ 9 จุด หาก
พิจารณาเสริมกราฟรายนาทีจะเห็นว่ามีการเคลือนไหวภายในกรอบ
สามเหลียม ซึงมองว่าน่าจะกาลังเลือกทิศทาง แต่น้าหนักทางลงนั้นมี
อยู่มาก ซึงเรามองว่าแนวรับที Low เดิม (1362) อาจจะเอาไม่อยู่ มี
โอกาสทีจะลงไปถึง 1344 จุดก็เป็นได้

กลยุทธ์

: แกว่งตัวผันผวนในทิศทางลง
Support 1370 // 1360 // 1344 จุด

แนวรับ 1362 // 1344 จุด แนวต้าน 1380 // 1390 จุด

Resistance 1420 // 1440 // 1460 จุด
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หุ้นในดวงใจ
HPT ปิด 2.16 +0.17 +8.54%
กราฟราคา HPT มีสัญญาณของการขึ้นรอบใหม่ หลังจากทีผ่านพ้น
จุดตาสุด และสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลียขึ้นมาด้วยกราฟแท่ง
เทียนทีเป็น Bullish ประกอบกับ Volume ทีเพิมขึ้น และสัญญาณ
บ่งชี้สนับสนุนต่อการปรับตัวขึน้ ดังนั้น HPT น่าจะสามารถเข้าเก็ง
กาไรได้
คาแนะนา  ซื้อเก็งกาไร
แนวรับ 2.06-2.14 บาท
แนวต้าน 2.30-2.40 // 2.50 บาท

KKC ปิด 4.06 +0.26 +6.84%
โครงสร้างราคา KKC ส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่ หลังจากที
เบียดตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลีย พร้อมกับมีกราฟแท่งเทียนที
เป็น Positive และด้วยการสนับสนุของ Volume ทีเพิมขึ้น เชือ
ว่า KKC น่าจะสามารถเข้าเก็งกาไรได้ อย่างน้อยน่าจะ
สามารถทดสอบใกล้ high เดิมได้อีกครั้ง
คาแนะนา  ซื้อเก็งกาไร
แนวรับ 3.86-3.98 บาท
แนวต้าน 4.20-4.30 // 4.40 บาท

NCL ปิด 2.06 +0.17 +8.99%
โครงสร้างราคา NCL ทีมีแนวโน้มเป็นขาลง ปัจจุบันคาดว่า
เป็นบริเวณ Bottom Zone ราคาส่งสัญญาณฟื้นตัวด้วยรูปแบบ
ของ Morning Doji Star ประกอบภาวะที Oversold และ
Bullish Divergence ทาให้เชือว่า NCL น่าจะสามารถปรับตัว
ขึ้นได้ไม่ยาก

คาแนะนา  ซื้อเก็งกาไร
แนวรับ 1.94-2.00 บาท
แนวต้าน 2.24-2.34 // 2.40 บาท
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ราคาปิด

แนวรับ

แนวต้าน

คาแนะนา

*1 PTT

258.00
-15.00(-5.49%)

250.00-254.00 //
235.00

262.00-266.00

ราคาปรับตัวลงต่อเนืองปัจจุบันเข้าสู่แนวรับ 259 บาท
ซึงเป็นฐานเก่าของเดือนม.ค.57 + สัญญาณ Super
Oversold ซึงมองว่ามีโอกาส Rebound แต่เป็นการ
Rebound ทีไม่มากนัก เนืองจากแนวโน้มหลักทียัง
สามารถลงได้อีกโดยมีแนวรับทีน่าสนใจที 235 // 222
// 195 บาท

*3 KTB

17.90
+0.50 (+2.87%)

17.40-17.70

18.20-18.50 //
19.00

ราคามีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น

*4 JAS

5.15
+0.15(+3.00%)

5.00-5.10

5.25-5.45

ราคามีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น

*8 NDR

4.70
+0.78 (+19.90%)

4.40 // 4.50

4.80-5.00 //
5.10-5.50

ราคามีปรับตัวขึ้นแรง แต่ค่าของสัญญาณยังไม่
Overbought ทาให้มีแนวโน้มขึ้นต่อได้ แต่ด้วย
สัญญาณระดับรายชม.ส่งสัญญาณมีโอกาสอ่อนตัว
น่าจะเป็นจุดซื้อทีดี ไม่ควรไล่ราคา

*17 MINT

25.00
+0.50 (+2.04%)

24.40-24.70

25.75-26.25

ราคามีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น ถึงแม้ราคาจะปรับตัว
ขึ้นมาอย่างต่อเนืองแต่ค่าของสัญญาณยังไม่
Overbought

หมายเหตุ *20 หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับที่ 24
Disclaimer : บทวิเคราะห์ฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ(ี ประเทศไทย) จากัด ขึน้ ด ้วยหลักอ ้างอิงในเชิงวิชาการทางเทคนิค
้ า
เท่านัน
้ บริษัทมิได ้มีเจตนาชีน

นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใด นักลงทุนควรพิจารณาและศึกษาปั จจัยทางพืน
้ ฐานประกอบการตัดสินใจ

