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Volume
1266.01
+20.96
+1.68

Amount (MB.)
Chg. (MB.)
% Chg.

45,450
+9,864
+27.72

Daily Chart (January 19, 2016)
High
1269.98

Low
1248.39

Open
1248.76

Closed
1266.01

Market Advance – Decline (January 19, 2016)
Advance

633

Decline

397

No Change 247



ภาพตลาดวันวาน

ภาพตลาดวันนี้

ดัชนีเปิดตัวขึ้นเล็กน้อย ก่อนที่จะค่อย ๆ แกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ รั บ แรงหนุ น จากหุ้ น ขนาดใหญ่ อ ย่ า ง ADVANC, PTT,
KBANK ช่วยดันดัชนีขึ้นทาจุดสูงสุดของวันที่ 1269.98 จุด เพิ่มขึ้น
24.93 จุด ขณะที่จุดต่าสุดอยู่ที่ 1248.39 จุด เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรอบ
การเคลื่ อ นไหวทั้ ง วั น อยู่ ที่ 21.59 จุ ด ก่ อ นที่ ดั ช นี จ ะท าปิ ด ที่
1266.01 จุด เพิ่มขึ้น 20.96 จุด (+1.68%) มูลค่าการซื้อขาย
45,450 ล้านบาท

ดัชนีสามารถฟืน้ ตัวขึ้นค่อนข้างแรงได้เป็นวันที่ 2 จนขึ้นไปชนแนว
ต้านที่ถือว่าค่อนข้างแข็ง เนื่องจากเป็นแนวต้านแนวโน้มย่อยที่เป็น
ขาลง(1270) /เส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน(1269) และ Parabolic (1274)
ประกอบกับสัญญาณรายชม. เริ่มเข้าสู่ภาวะ Overbought ทาให้ดัชนี
มีโอกาสพักตัวลงมาได้ โดยมีแนวรับ 1250-1255 // 1230 // 1222
จุด ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการพักระหว่างทาง แต่ภาพหลักน่าจะ
สามารถฟื้นตัวได้ เนื่องจากเครื่องมือชี้ทิศทางในระดับรายวันยังคง
อยู่ในเชิงบวก และสัญญาณที่เป็น Bullish Divergence มีโอกาสทา
ให้ดัชนีขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1280-1290 จุด

กลยุทธ์

: แกว่งตัวผันผวน
Support 1230// 1220 // 1205 จุด

Resistance 1300 // 1320 จุด
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หุ้นในดวงใจ
WICE ปิด 2.92 +0.16 +5.80%
บนโครงสร้างราคา WICE มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จน
สามารถฝ่าเส้นค่าเฉลี่ย 75 วันขึ้นมาด้วย Volume ที่เพิ่มขึ้น
อย่างโดดเด่น และสัญญาณบ่งชี้สนับสนุนต่อการปรับตัวขึน้
โดยเฉพาะ MACD สามารถยืนเหนือ Zero Line ได้ในวันแรก
ทาให้คาดหวังการไปต่อได้ในรูปแบบของ Sideway Up
คาแนะนา  ซื้อเก็งกาไร
แนวรับ 2.80-2.86 บาท
แนวต้าน 3.10-3.16 // 3.28 บาท

TTCL ปิด 15.90 +0.40 +2.58%
พิจารณาจากโครงสร้างราคา TTCL น่าจะสิ้นสุดการพักตัว
และพร้อมที่จะขึน้ รอบใหม่อย่างน่าสนใจ
หลังจากที่ราคา
สามารถยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่มีการรวมตัวกันอย่างมี
นัยสาคัญ และสัญญาณบ่งชี้สนับสนุนต่อการปรับตัวขึน้ ทาให้
เชื่อว่า TTCL น่าจะสามารถเก็งกาไรได้

คาแนะนา  ซื้อเก็งกาไร
แนวรับ 15.30-15.60 บาท
แนวต้าน 16.40-16.60 // 17.00 บาท

ASIAN ปิด 4.14 +0.14 +3.50%
กราฟราคา ASIAN เริ่มมีความน่าสนใจหลังจากที่ราคาแกว่ง
ตัวยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่มีการรวมตัวกันด้วยกราฟแท่งเทียน
ที่อยู่ในเชิงบวก ประกอบกับ Volume ที่ขยับเพิ่มขึ้น และ
สัญญาณบ่งชี้สนับสนุนต่อการปรับตัวขึ้น ทาให้เชื่อว่า ASIAN
น่าจะสามารถปรับตัวขึน้ ได้ในลักษณะ U Shape ได้

คาแนะนา  ซื้อเก็งกาไร
แนวรับ 4.00-4.08 บาท
แนวต้าน 4.20-4.28 // 4.38 บาท
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ราคาปิด

แนวรับ

แนวต้าน

คาแนะนา

*1 ADVANC

154.00
+8.50 (+5.84%)

145.00-148.00

158.00-163.00

ราคามีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นต่อเป้าหมายระยะสั้น 158
บาท

*2 PTT

211.00
+13.00(+6.57%)

200.00-207.00 //
197.00

215.00-220.00 //
228.00

ราคามีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น

*3 KBANK

160.00
+7.50 (+4.92%)

152.00-156.00

164.00-166.00
//169.00

ราคามีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น

*7 INTUCH

53.00
+3.00 (+6.00%)

49.75-51.50

54.00-57.50

ราคามีโอกาสอ่อนตัวเนือ่ งจากมีแนวต้านที่จากัด +
ระยะสั้นเข้าสู่ภาวะ Overbought แต่แนวโน้มหลัก
ยังคงอยู่ในรอบของการฟื้นตัว

*22 DTAC

35.00
+1.75 (+5.26%)

32.50-34.00

38.00-39.25

ราคามีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น

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

