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วิเคราะห ์ตลาดภาคบ่าย
ภาครวมตลาดภาคเช้ า
ดั ช นี SET ช่ วงเช้ าปิ ดลบ 1,258.57 (-4.84 จุ ด ,-0.38%) กรอบ 1270 -1254 มู ล ค่ ำ กำรซื้ อขำย 23,699 ลบ.
เรี ยงลำดับมูลค่ ำกำรซื้ อ ICT TRANS ENERG BANK COMM CONMAT PROP HELTH FIN ตำมลำดับ ซึ่ ง
เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับตลำดส่ วนใหญ่ในภูมิภำคที่ปรับตัวลดลง จำกตัวทำงเศรษฐกิจสำคัญวำนนี้ ส่วน
ใหญ่ ออกมำน้อยกว่ำที่ตลำดคำดไว้ พร้อมกับกำร Panic Sell ในตลำดหุ น้ จีน หลังใกล้ครบกำหนดกำรขำยหุ ้น
ของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่. สำหรับดัชนี SET ปรับตัวลง นำโดยกลุ่มสื่ อสำร เป็ นแรงขำยต่อเนื่อง หลังจำกที่อุตสำหกรรม
มีแนวโน้มแข่งขันรุ นแรงมำกขึ้น.

IMPACT (+) CPALL BH GLOW BBL PTTGC PTTEP DELTA KTB RATCH CPF TOP IRPC BEC IVL MAKRO BTS
IMPACT (-) ADVANC PTT INTUCH SCC TRUE AOT HMPRO BLA MINT SCB SCCC BDMS TU KBANK M ROBINS

TOP ACTIVE VALUE
STOCK
ADVANC
BEM
INTUCH
PTT
JAS

LAST
133.00
5.20
46.50
231.00
3.04

TOP GAINER
%CHG
-6.99%
N/A
-6.06%
-2.94%
-0.65%

STOCK
NCL
GC
GLOW
RATCH
DAII

LAST
2.36
4.20
77.75
49.75
3.98

%CHG
+5.36%
+3.96%
+3.67%
+3.65%
+3.65%
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วิเคราะห ์ตลาดภาคบ่าย
แนวโน้ มตลาดและหุ้นที่น่าสนใจ
ปิ ดภาคเช้ า 1,258.57
ซื้อระยะสั้น ตามStep แนวรับ 1,258 / 1,251 แนวต้ าน 1,269 ผ่ าน Buy
ดัชนีเปิ ดปรับตัวลงด้วยแท่งเทียนสี ดำยำวแสดงถึงภำวะPanic ระหว่ำงวัน
มีแนวต้ำน 1,269 ผ่ำนขึ้นมำจะเป็ นสัญญำณซื้อเก็งกำไรตำม กำรทดสอบ
ไม่ผำ่ นจะมีแนวโน้มปรับตัวลงที่แนวรับจุดต่ำรอบที่ผำ่ นมำ 1,258 /
1,251 ตำมลำดับ ไม่ควรสร้ำงจุดต่ำใหม่กว่ำลงไป
TVD (ราคาปิ ดภาคเช้ า 1.14)
ซื้อเมื่อยืนแนวรับ 1.11-1.10 แนวต้ าน 1.17 ผ่ านเป็ น Buy
แนวโน้มกำรปรับตัวทดสอบยืนแนวรับ Neck Line 1.11-1.10 คำดมี
โอกำสที่จะกลับตัวขึ้นทำงเทคนิคตำมรู ปแบบของแอ่งกระทะขำขึ้น โดย
มีแนวต้ำนSMAที่สำคัญ 1.17 ผ่ำนขึ้นมำเป็ นสัญญำณซื้อยืนยันรู ปแบบ
ดังกล่ำว และมีโอกำสทดสอบผ่ำนจุดสูงเดิม 1.23
DTAC (ราคาปิ ดภาคเช้ า 28.75)
ซื้อระยะสั้นเน้ นยืน 27.75-27.50 (ต่ากว่ ารอซื้อรอบใหม่ 25.75)
ปรับตัวทดสอบยืนแนวรับจุดต่ำรอบก่อหน้ำ 27.50 มีโอกำสเกิดกำรกลับ
ตัวขึ้นทำงเทคนิคDouble Bottom

ข่ าวภาคเช้ า (IQ)
BEM คำดปี 59 โตก้ำวกระโดดตั้งแต่ครึ่ งปี หลังจำกเปิ ดด่วนศรี รัช-วงแหวนฯ
BEM เล็งเสนอ ผถห.อนุมตั ิจ่ำยปั นผล เม.ย.นี้หลังคำดปี 58 มีกำไรสุทธิ + เล็งดัน BMN บริ ษทั ลูกเข้ำตลำดหุน้ อย่ำงเร็ วปี 60
MATCH จัดทัพใหม่ธุรกิจไม่ทำกำไรตัดขำยทิ้ง,ส่ง"เกียร์เฮด"เข้ำSET Q4/59
PTG ควัก 398 ลบ.ซื้อหุน้ FPT เพิ่มประสิ ทธิภำพขนส่งน้ ำมัน
BIG LOT: เช้ำนี้ BEC มูลค่ำสูงสุด 37.64 ลบ.รำคำเฉลี่ย 30.63 บ./หุน้
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