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วิเคราะห ์ตลาดภาคบ่าย
ภาครวมตลาดภาคเช้ า
ดัชนี SET ช่ วงเช้ าปิ ดบวก 1,236.75 (+11.92 จุด,+0.97%) กรอบ 1228 -1237 มูลค่ำกำรซื้ อขำย 15,300.392 ลบ.
เรี ยงลำดับมูลค่ำกำรซื้อขำย ICT ENERG TRANS BANK COMM CONMAT HELTH PROP CONS ตำมลำดับ
ตลาดภูมิภาคปรับขึน้ [Nikkei225 +0.39%][FBMKLCI +0.23%][HSI +1.12%][SSE +2.39%][TAIEX +0.53%]
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ประกำศระงับกำรใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์จีน
ระบุในแถลงกำรณ์ว่ำ "ด้วยเหตุที่ในขณะนี้ ผลกระทบเชิ งลบของมำตรกำรเซอร์ กิตเบรกเกอร์ มีมำกกว่ำผลใน
เชิ งบวก ทำงคณะกรรมกำรฯ จึงตัดสิ นใจที่จะระงับกำรใช้เซอร์ กิตเบรกเกอร์ เพื่อรักษำเสถียรภำพในตลำด"
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่เปิ ดเผยในวันนี้ ได้แก่ ยอดขำยรถยนต์นำเข้ำในญี่ปุ่น ปรับตัวลดลง 2.2% จำกปี ก่อน
หน้ำ มำอยู่ที่ 328,622 คัน สมำคมผูน้ ำเข้ำ ยำนยนต์แ ห่ ง ประเทศญี่ ปุ่นเปิ ดเผยว่ำ ยอดขำยรถยนต์แ บรนด์
ต่ำงประเทศลดลง 1.6% สู่ ระดับ 285,496 คัน ขณะที่ยอดขำยรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นร่ วงลง 5.8% แตะที่ 43,126 คัน
ปั จจัยไทย รองนำยกรัฐมนตรี เชื่ อว่ำ ไม่เกิดสงครำมค่ำเงิน หลังค่ำเงินหยวนอ่อนค่ำต่อเนื่อง ซึ่ งเรื่ องนี้ ได้ฝำก
รมว.คลัง และ ผูว้ ่ำธนำคำรแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ดูแล เชื่ อว่ำไม่น่ำมีปัญหำ ซึ่ งทำงผูว้ ่ำธปท.ดูแลในเรื่ อง
อัตรำแลกเปลี่ยนเป็ นอย่ำงดี ดังนั้นไม่ตอ้ งกังวล อีกทั้งพื้นฐำนเศรษฐกิจของไทยมีควำมแข็งแกร่ ง
IMPACT(+)ADVANC CPALL PTT SCC KBANK PTTEP BAY INTUCH BBL PTTGC TOP BH SCB TRUE MINT IRPC
IMPACT(-)JASIF BEC BANPU BEM EA ROBINS IVL SPRC BLA TISCO TTW JWD EGCO GUNKUL FORTH INOX

TOP ACTIVE VALUE
STOCK
ADVANC
BEM
PTT
JAS
INTUCH

LAST
139
5.15
212
2.92
49

TOP GAINER
%CHG
+3.35%
-0.96%
+1.44%
+2.82%
+3.16%

STOCK
SENA
LPH
TACC
DAII
PICO

LAST
2.62
6.8
5.5
4.34
2.78

%CHG
+11.97%
+7.09%
+6.80%
+5.34%
+5.30%
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วิเคราะห ์ตลาดภาคบ่าย
แนวโน้ มตลาดและหุ้นที่น่าสนใจ
ปิ ดภาคเช้ า 1,236.75 (+11.92)
แนวโน้ มภาคบ่ าย : คาดปรับขึน้ ทดสอบ 1,243.9 แนวรับ 1,234.9
ดัชนีช่วงเช้ำสำมำรถยืนเหนือเส้น EMA15(30mins) ได้อย่ำงแข็งแกร่ ง
ถือเป็ นสัญญำณดี, ภำคบ่ำยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นทดสอบ แนวต้ำน
จุดสูงสุดของวันก่อนหน้ำ ที่ 1,243.9 โดยมีแนวรับที่ 1,234.9
TPCH (ราคาปิ ดภาคเช้ า 14.00)
คาแนะนา : ซื้อ ; แนวรับ 13.90 แนวต้ าน 14.90
ระยะสั้น(30 Mins) เกิดสัญญำณซื้อใน MACD พร้อม กับแรงขำยที่ลดลง
ต่อเนื่อง ผสำนกับมีคำ่ RSI อยูใ่ นระดับต่ำมำก (14.6) มีโอกำสกลับตัว
ขึ้นทดสอบ แนวต้ำนแรกที่ 14.90
S11 (ราคาปิ ดภาคเช้ า 8.00)
คาแนะนา : ซื้อ ; แนวรับ 7.95 แนวต้ าน 8.35
แท่งเทียนรำยวัน สำมำรถย้ำฐำนแถวบริ เวณ EMA 15 วัน ได้อย่ำง
แข็งแกร่ ง พร้อมกับเกิดสัญญำณ Convergence ใน MACD, คำดปรับตัว
ขึ้นทดสอบแนวต้ำน 8.35 โดยมีแนวรับที่ 7.95

ข่ าวภาคเช้ า (สานักข่ าว IQ)
ARROW แจงบิ๊กล็อต 5 ล้ำนหุน้ เป็ นกำรโอนหุน้ ในกลุ่ม"เลิศชัย วงค์ชยั สิ ทธิ์"
AQ
เผย"สมยศ พุม่ พันธุ์ม่วง" ขำยหุน้ ออก 11.85% เหลือถือ 3.95% (ขำยให้บุคคลนำมสกุล พุม่ พันธุ์ม่วง 7.9%)
KCE "บัญชำ-วรลักษณ์ องค์โฆษิต"ขำยหุน้ KCE ให้ "APCO CAPITAL" 7.72%
STEC ได้งำนโรงไฟฟ้ ำขนำดเล็ก 12 แห่งจำกเครื อกัลฟ์ มูลค่ำ 3.28 พันลบ.
EFORL ออกตัว๋ แลกเงินวงเงิน 200 ลบ. อำยุไม่เกิน 270 วัน ดบ. 4.25%
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