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วิเคราะห ์ตลาดภาคบ่าย
ภาครวมตลาดภาคเช้ า
ดั ชนี SET ช่ ว งเช้ า ปิ ดลบ 1,236.75 (-16.75 จุ ด ,-1.35%) กรอบ 1226 -1236 มู ล ค่ ำ กำรซื้ อ ขำย 16,099.25 ลบ.
เรี ยงล ำดั บ มู ล ค่ ำ กำรซื้ อขำย ICT TRANS BANK ENERG COMM CONMAT FOOD CONS ตำมล ำดั บ
ตลาดภูมภิ าคปรับลง [Nikkei225ปิ ด][FBMKLCI -0.75%][HSI -2.45%][SSE -2.40%][TAIEX -1.34%] สะท้อน
ดัชนี รำคำผูบ้ ริ โภค (CPI) ของจีนขยำยตัวต่ำกว่ำเป้ ำหมำยของรัฐบำล ขยำยตัว 1.4% ในปี 2558y-y ซึ่ งต่ำกว่ำ
เป้ ำหมำย 3% ที่ รัฐบำลจี นตั้งไว้ นอกจำกนั้นยัง ต่ ำ กว่ำตัวเลขปี 2557 ที่ โต 2% สำหรั บดัชนี CPI เดื อนธ.ค.
ปรับตัวขึ้น 1.6% หลังจำกที่ขยำยตัว 1.5% ในเดือนพ.ย. ส่ วนดัชนีรำคำผูผ้ ลิต (PPI) ของจีน ปรับตัวลง 5.2% ใน
ปี 2558 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ สำหรับในเดือนธ.ค. ดัชนี PPI ร่ วงลง 5.9% เมื่อเทียบรำยปี ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
ปั จจัยไทย วันนี้ ได้มีพิธีลงนำมบันทึ กข้อตกลง "โครงกำรสิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ ำ (ซอฟท์โลน) เพื่อเป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนให้แก่ผปู ้ ระกอบกำร SMEs" ระหว่ำงธนำคำรออมสิ น สถำบันกำรเงินของรัฐ และธนำคำรพำณิ ชย์
รวมทั้งหมด 20 แห่ ง วงเงิน 5 หมื่นล้ำนบำท มีเงื่อนไขที่แตกต่ำงจำกโครงกำรระยะแรก เพียงแค่เงื่อนไขเดียว
คือ จำกัดวงเงินสิ นเชื่ อต่อรำยไว้ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท (โครงกำรแรกกำหนดไว้ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท) ส่ วนอัตรำ
ดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นๆ เหมือนโครงกำรระยะแรก โดยคำดว่ำจะมีผปู ้ ระกอบกำรเข้ำโครงกำรประมำณ 5,000 รำย
IMPACT(+)BEM CPF TASCO AAV VIBHA TCAP TU SVI TTW BCH GLOW SUPER CHG BA TKN KAMART TIPCO
IMPACT(-)PTT ADVANC AOT PTTEP BBL PTTGC SCC SCB BDMS KTB MINT TRUE CPALL CPN INTUCH TMB

TOP ACTIVE VALUE
STOCK
ADVANC
BEM
PTT
JAS
AOT

LAST
140.00
5.50
209.00
2.92
330.00

TOP GAINER
%CHG
-2.78%
4.76%
-2.79%
-2.67%
-2.37%

STOCK
RP
DAII
BEM
KAMART
SCI

LAST
7.55
4.42
5.50
7.25
6.50

%CHG
8.63%
5.24%
4.76%
4.32%
4.00%
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วิเคราะห ์ตลาดภาคบ่าย
แนวโน้ มตลาดและหุ้นที่น่าสนใจ
ปิ ดภาคเช้ า 1,227.43 (-16.75)
แนวโน้ มภาคบ่ าย : คาดแกว่ งตัวในกรอบแคบ 1,225 – 1,232
ดัชนีช่วงเช้ำ ปรับตัวหลุดจุดต่ำสุดวันก่อนหน้ำที่ 1,228 มีโอกำสปรับตัว
ลงต่อ ทดสอบแนวรับ 1,225 โดยมีแนวต้ำนภำคบ่ำยที่ 1,232
TPCH (ราคาปิ ดภาคเช้ า 14.50)
คาแนะนา : ซื้อ ; แนวรับ 14.40 แนวต้ าน 15.60
แท่งเทียนระยะสั้น รำย 15 นำที, ยังคงฟอร์มตัวได้สวย พร้อมทั้งเกิด
สัญญำณซื้อใน MACD และมี ปริ มำณกำรซื้อขำยที่เพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง ถือ
เป็ นสัญญำณดี มีโอกำสปรับตัวขึ้นทดสอบ 15.60
S11 (ราคาปิ ดภาคเช้ า 8.05)
คาแนะนา : ซื้อ ; แนวรับ 7.95 แนวต้ าน 8.35/8.60
แท่งเทียนรำยวัน ยังคงฟอร์มตัวได้สวยต่อเนื่อง สำมำรถย้ำฐำนแถว
บริ เวณ EMA 15 วัน ได้อย่ำงมัน่ คง พร้อมกับเกิดสัญญำณ Convergence
ใน MACD, คำดปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้ำน 8.35 โดยมีแนวรับที่ 7.95

ข่ าวภาคเช้ า (สานักข่ าว IQ)
KCAR "จันทรเสรี กลุ " ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ KCAR ในกลุ่มรำว 16%
DIMET "รุ จิกำญจนำ" - "อัจฉรำ โมมินทร์"-"เสำวลักษณ์ โชคอำภรณ์ชยั "ขำยหุน้ DIMET
CCET เผยยอดขำย ธ.ค.58 ลด 35.7% จำก ธ.ค.57, ทั้งปี 58 ลด 1.6% จำกปี ก่อน
LPN ตั้งเป้ ำปี 59 รำยได้ 1.76 หมื่นลบ.จำก 1.55 หมื่นลบ.ในปี 58 + มีแผนเปิ ด 15 โครงกำรใหม่ รวมมูลค่ำ 2.01 หมื่นลบ.
TASCO รับลูกรัฐทุ่มงบใช้ยำงพำรำสร้ำงถนน เตรี ยมเพิ่มกำลังผลิตเท่ำตัวใน 4 เดือน
JWD จับมือพันธมิตรขยำยธุรกิจสู่กลุ่มประเทศ CLMV ประเดิมที่สปป.ลำว
KAMART แจงผูบ้ ริ หำรไม่เคยให้ข่ำวคำดกำรณ์รำยได้-กำไรในปี 58
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