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วิเคราะห ์ตลาดภาคบ่าย
ภาครวมตลาดภาคเช้ า
ดั ชนี SET ช่ ว งเช้ า ปิ ดลบ 1,414.65 (-9.40 จุ ด ,-0.66%) กรอบ 1413-1424 มู ล ค่ ำ กำรซื้ อ ขำย 25,763.066 ลบ.
เรี ยงลำดับมูลค่ำกำรซื้อขำย ICT HELTH ENERG BANK CONMAT PROP FOOD CONS COMM TRANS ตำมลำดับ
ตลาดภูมิภาคสองแดน [FBMKLCI -0.59%][HSI -0.58%][Nikkei 225 +0.60%][TAIEX -0.41%][SSE -0.60%]
กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอุตสำหกรรมของญี่ปุ่น เปิ ดเผยว่ำ ยอดค้ำปลีกในเดือนก.ย.ลดลง 0.2% เมื่อเทียบ
รำยปี ซึ่ งเป็ นกำรหดตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน หลังจำกที่ปรับตัวขึ้น 0.8% ในเดือนส.ค. กระทรวงระบุว่ำ ยอด
ค้ำปลีกที่ลดลงในเดือนที่แล้วเป็ นผลมำจำกรำคำเชื้อเพลิงที่อ่อนแรงลง ซึ่ งตอกย้ำว่ำกำรใช้จ่ำยของผูบ้ ริ โภคอยู่
ในภำวะชะลอตัว รำยงำนแสดงให้เห็นว่ำยอดขำยเชื้ อเพลิงในเดือนก.ย.ร่ วงลง 15.4% ขณะที่ยอดขำยรถยนต์
และเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำภำยในบ้ำน ก็ปรับตัวลงเช่นกัน
ปั จจัยไทย นำงเกศรำ มัญชุ ศรี (ตลท.)กล่ำวว่ำ ตลำดหุ ้นไทยคงยังผันผวนไปถึงปี หน้ำ โดยคำดว่ำเศรษฐกิจใน
ประเทศจะเติบโตดีข้ ึน ประกอบกับ ประเมินว่ำเฟดจะยังไม่พิจำรณำปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในปี นี้ ซึ่ งนักลงทุน
ไทยและต่ำงประเทศส่ วนใหญ่มองว่ำเฟดจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงไตรมำส 1-2/59 แม้ว่ำตลำดฯ จะรับรู ้
ข่ำวนี้ไปแล้ว แต่ถำ้ หำกเฟดพิจำรณำปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อใดก็อำจจะทำให้ตลำดหุน้ ผันผวนพอสมควร
IMPACT(+) TPC DTAC BJC TASCO BCP BTSGIF AJD NUSA DCC SSI UWC GL TICON BA PLANB ESSO SMT
IMPACT(-) PTTGC BBL BAY SCB DELTA TOP ADVANC PTT KTB GLOBAL TMB SCC KBANK TU CPF CPALL

TOP ACTIVE VALUE
STOCK
LPH
JAS
PTT
KBANK
TRUE

LAST
6.95
5.55
284.00
178.00
10.40

%CHG
+39.00%
0.00%
-0.35%
-0.56%
0.00%

TOP GAINER
STOCK
LPH
TPA
AJD
PE
PT

LAST
6.95
9.20
1.63
1.17
11.20

%CHG
+39.00%
+14.29%
+9.40%
+8.33%
+7.69%
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วิเคราะห ์ตลาดภาคบ่าย
แนวโน้ มตลาดและหุ้นที่น่าสนใจ
ยืน 1,412 ได้ ต่อ ลุ้นทดสอบ 1,421
แนวโน้ มภาคบ่ ายเชิงเทคนิค: ดัชนีปรับตัวลงมำปิ ดแก๊ปที่ 1,414 แต่
ยังคงยืนตัวเหนือแนวรับหลักที่ 1,412 ได้อยู่ ถือเป็ นสัญญำณดี ภำค
บ่ำยหำกยืน 1,412 ได้ต่อ มีโอกำสรี บำวน์กลับขึ้นทดสอบ 1,421

KTC (ราคาปิ ดภาคเช้ า 99.75)
ซื้อระยะสั้ น โดยเน้นยืนเหนือ 97.00 เป็ นสำคัญ, รำคำยกจุดต่ำสุ ดขึ้น
ต่อเนื่อง พร้อมเกิดกำรเรี ยงตัวของเส้น SMA มีโอกำสปรับตัวขึ้นต่อ
ทำงเทคนิค ตำม Uptrend Line โดยมีแนวต้ำนที่ 104 และ 111

CSS (ราคาปิ ดภาคเช้ า 5.60)
แนะนาซื้อ รำคำสำมำรถยืนเหนือ EMA รำยวัน ทุกเส้น ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง พร้อมมีวอลุ่มเข้ำแบบโดดเด่น มีโอกำสปรัขตัวขึ้นต่อ
ทดสอบ 5.75/6.25

ข่ าวภาคเช้ า
PwC แนะภำคธุรกิจ-บุคคลเตรี ยมรับมือรัฐตรวจเข้มขอคืนภำษี หลังจัดเก็บพลำดเป้ ำ 4 ปี ซ้อน
THAI ที่ดินจ่อปรับพุง่ ปรี๊ ด15%คลังอัดฉี ดเงินกระตุน้ ศก.โค้งสุดท้ำย
DELTA คำดปี 58 กำไรทำนิวไฮต่อเนื่องถึงปี 59 จำกเน้นสิ นค้ำมำร์จิ้นสูง
SET "เกศรำ"มองตลำดหุน้ ไทยปี หน้ำยังผันผวน คำดศก.โตดี แต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยถ่วง
SAWAD บวก 2.44% โบรกฯคำดกำไรสุทธิ Q3/58 โดดเด่น/บ่ำยนี้เปิ ดแคมเปญใหม่
EARTH เพิ่มทุน PP แลกซื้อเหมืองถ่ำนหิ นอินโดฯ3.69 พันลบ. , รุ กโซลำร์ยโุ รป
LPH เปิ ดเทรดวันแรกที่ 7.00 บำท สูงกว่ำรำคำขำย IPO 40%
IPO
"ไทย โคโคนัท"ยืน่ ไฟลิ่งขำย IPO 300 ล้ำนหุน้ เข้ำ SET คืนเงินกู-้ ทุนหมุนเวียน
ธวัชชัย อัศวพรไชย เลขทะเบียน 000710 นักวิเคราะห์ ปัจจัยพืน้ ฐาน,ปัจจัยเทคนิค tawatchai@aslsecurities.com 02-508-1567
ดำรงค์ฤทธิ์ สิ ริวฒ
ุ ิววิ ฒั น์ ผูช้ ่วยนักวิเครำะห์ / ศิวกร ด่ำนอุตรำ ผูช้ ่วยนักวิเครำะห์
The opinions and information presented in this report are those of the ASL Securities Co. Ltd. Research Department. No representation or warranty in any form regarding the accuracy,
completeness, correctness or fairness of opinions and information of this report is offered by ASL Securities Co. Ltd. ASL Securities Co. Ltd. Accepts no liability whatsoever for any loss arising
from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of ASL Securities Co. Ltd.

