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ปร ับต ัวในกรอบแนวร ับ 1,240-1,231
ื้ เล่นรอบ
คาดจะมีแรงซอ
ตลาดหุ ้นไทยวานนี้ เปิ ดพร้อมปรับตัวลงทันทีที่ ระดับ
1,253.03 (เปิ ดGAPในระหว่างวัน) และปิ ดตัวต่ากว่าแนวรับ 1,250
ลงมา ส่ งผลให้Sentimentตลาดเชิ งลบ (และยังคงเน้นการเล่นรอบ
หรื อซื้ อขายระยะสั้น ในลักษณะลงซื้ อ-ขึ้นขาย) ซึ่ งเป็ นการปรับตัว
ตามภาวะตลาดหุ ้นต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิ จจีนที่ทุกตลาดรอดู
มาตรการกระตุ ้น เศรษฐกิ จ เพิ่ ม เติ ม หลัง ตัว เลขทางเศรษฐกิ จ ที่
ออกมาบ่ ง ชี้ ถึ ง ภาวะชลอตัว และยัง คงประเด็ น เรื่ อ งของราคา
น้ ามันดิ บที่ปรับตัวลงแรงต่อเนื่ อง ล่าสุ ด WTI ส่ งมอบเดื อนก.พ.
ร่ วงลง 1.91 ดอลลาร์ ปิ ดที่ 26.55 ดอลลาร์ /บาร์ เรล BRENTส่ งมอบ
เดือนมี.ค.ที่ตลาดลอนดอน ลดลง 88 เซนต์ ปิ ดที่ 27.88 ดอลลาร์ /
บาร์ เรล การปรับลงแรงของราคาน้ ามันดิบที่อยูใ่ นระดับต่ารอบ 13
ปี คาดจะจูงใจให้เกิดแรงเก็งกาไรเข้ามา
กลุ่มพลังงานเป็ นแรงกดดันหลักต่อSET โดยมีแนวรับ
ทดสอบ 1,240 และ จุดต่ ารอบที่ผ่านมา 1,231 การปรับตัวลงของ
SETเมื่อเข้าใกล้ 1,231 คาดจะมีแรงซื้ อระยะสั้นกลับเข้าตลาด โดย
กลุ่มธนาคารที่ประกาศผลประกอบการออกมายังคงอยูใ่ นประมาณ
การของตลาด กลุ่ ม สื่ อ สาร ICT ที่ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลสู ง ADVANC
INTUCH ระยะสั้นการปรับตัวลงของกลุ่มรับเหมาก่ อสร้ าง จูงใจ
ใก้มีแรงซื้ อระยะสั้น สาหรับกลุ่มพลังงาน แนะนาซื้ อเก็งกาไรใน
วันนี้เมื่อราคาปรับลงมาแรง
SET มีแนวรับหลัก 1,240 และ 1,231(จุดต่ ารอบที่ ผ่าน
มา) การแกว่งตัวบริ เวรแนวรับทั้ง2ระดับ คาดจะมีแรงซื้ อระยะสั้น
เข้า มา ในขณะที่ ก ารปิ ดเหนื อ กว่ า ระดับ 1,253 ขึ้ น ไปจะเป็ น
สัญญาณซื้ อเก็งกาไรในระหว่างวัน
ธวัชชัย อัศวพรไชย เลขทะเบียน 000710 นักวิเคราะห์ ปัจจัยพืน้ ฐาน,
ปัจจัยเทคนิค tawatchai@aslsecurities.com 0-2508-1567
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ASL WEEKLY HYBRID PORT
COMMENT: วานนี ้ หลักทรัพย์ในพอร์ ตส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ตามสภาวะตลาด ส่งผลให้ ผลตอบแทนรวมของ ASL HYBRID PORT ในสัปดาห์
นี ้ลดลงเหลือ +0.13% เทียบดัชนี SET +0.25%
“ASL HYBRID PORT” คือ พอร์ ตการลงทุนที่ผสมผสานเหตุผลในการลงทุน จากทัง้ ปั จจัยด้ านพืน้ ฐานและเทคนิค โดยจะคัดหุ้นที่โดดเด่น ที่คาดว่าจะสามารถ
เอาชนะตลาดได้ ในสัปดาห์ นนั ้ ๆ มานาเสนอพร้ อมจุดซือ้ , จุดทากาไร, จุดตัดขาดทุน และ ผลงานในอดีต. หากนักลงทุนท่านใด สนใจลงทุนตาม “ASL HYBRID
PORT” โปรดทาตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด โดย Take profit เมื่อราคาในสัปดาห์ ถึง Technical target และ ขายตัดขาดทุน หากราคาในสัปดาห์ หลุดจุด Cut loss
*ผลตอบแทนด้ านล่างได้ ทาการคิดรวม ค่าคอมมิชชัน่ ทังซื
้ ้อและขายแล้ ว ที่อตั รา 0.08% ต่อ 1 การซื ้อขาย
f
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ASL IMPACTED FACTORS (+,-)
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ ก [Dow 30 -1.56%][S&P 500 -1.17%][S&P 500 VIX +5.91%][Nasdaq -0.12%][Small Cap 2000 +0.73%] ผันผวนต่อ ปิ ดลบในทิศทางเดี ยวกับ
ตลาดหุ ้นทัว่ โลกที่ดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ จากราคาน้ ามันที่ร่วงลงอย่างต่อเนื่ องและความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทัว่ โลก โดยจีนและสหรัฐ ซึ่ง
เมื่อวานนี้ กระทรวงพาณิ ชย์จีนเปิ ดเผยว่า ตัวเลข FDI ของจีนในเดือนธ.ค.ลดลง 5.8% เมื่อเทียบรายปี ที่ 7.702 หมื่นล้านหยวน (1.223 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ)
ส่วนข้อมูลในฝั่งสหรัฐนั้น ตัวเลขการเริ่ มต้นสร้างบ้านลดลง 2.5% ในเดือนธ.ค. ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) ปรับตัวลง 0.1% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน
- บริษัทรอยัล ดัชท์ เชลล์ กาไรของบริ ษทั ในไตรมาส 4 ลดลงมากถึ ง 50% จากการปรับตัวลงของราคาน้ ามัน เชลล์เปิ ดเผยว่า ทางบริ ษทั มีกาไร 1.6-1.9 พันล้าน
ดอลลาร์ ในไตรมาส 4 เทียบกับ 3.3 พันล้านดอลลาร์ สาหรับช่ วงเดี ยวกันในปี 2014 ส่ วนนักวิเคราะห์คาดการณ์กนั ว่าทางบริ ษทั จะมีกาไร 2 พันล้านดอลลาร์ ใน
ไตรมาส 4 นอกจากนี้ คาดว่าผลกาไรทั้งปี 2015 จะลดลง สู่ระดับ 1.04-1.07 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 2.26 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2014 ส่งผลให้ราคาหุ ้นดิ่งลง 5.4%
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ตัวเลขการเริ่ มต้นสร้างบ้านลดลงในเดื อนธ.ค. ซึ่ งบ่งชี้ วา่ ตลาดที่อยูอ่ าศัยของสหรัฐได้ชะลอตัวลง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า
ตัวเลขการเริ่ มต้นสร้างบ้านลดลง 2.5% ในเดื อนธ.ค. สู่ ระดับ 1.149 ล้านยูนิต ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขการเริ่ มต้นสร้างบ้านจะแตะระดับ 1.2
ล้านยูนิตในเดือนธ.ค. ตัวเลขการเริ่ มต้นสร้ างบ้านสาหรับครอบครัวเดี่ ยวลดลง 3.3% ในเดือนธ.ค. นอกจากนี้ กระทรวงยังรายงานว่า การอนุ ญาตก่อสร้ างบ้าน
ลดลง 3.9% ในเดือนธ.ค. สู่ระดับ 1.232 ล้านยูนิต แม้วา่ จานวนการเริ่ มต้นสร้างบ้านทั้งปี ของปี 2015 สู งขึ้น 10.8% เมื่อเทียบกับปี 2014
- กระทรวงแรงงานสหรัฐ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) ปรับตัวลง 0.1% ในเดื อนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดื อน โดยถูกกดดันจากราคาน้ ามันที่ร่วงลง และการแข็งค่าของ
ดอลลาร์ เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.7% ในเดื อนธ.ค. หากไม่นบั รวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดื อนธ.ค. ซึ่ งเป็ น
การเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2015 นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ วา่ ดัชนี CPI และดัชนี CPI พื้นฐานจะทรงตัว และเพิ่มขึ้น 0.2% ตามลาดับ ในธ.ค.
- เรดบุ๊ค รีเสิ ร์ช รายงานในวันนี้ ว่า ดัชนี คา้ ปลี กจอห์นสัน เรดบุ๊ค ซึ่ งเป็ นยอดขายของร้ านค้าที่มีเครื อข่ายทัว่ ประเทศ ลดลง 1.2% ในช่ วง 2 สัปดาห์แรกของเดือน
ม.ค. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนธ.ค. แต่ยงั มากกว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ วา่ ยอดขายจะลดลง 1.4% ใน 2 สัปดาห์แรกของเดือนม.ค. เมื่อเทียบ
รายปี ยอดขายพุง่ ขึ้น 1.6% สูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 1.4% ส่ วนยอดขายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบรายปี
- โกลด์ แมน แซคส์ และรีเทล อีโคโนมิสต์ แอลแอลซี เปิ ดเผยว่า ดัชนี ยอดขายห้างค้าปลีกรายสัปดาห์ลดลง 0.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
เมื่อเทียบรายปี ดัชนีคา้ ปลีกเพิ่มขึ้น 2.5% จากระดับ 1.4% ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ด้านนักวิเคราะห์กล่าวว่า ยอดค้าปลีกในเดือนม.ค.มักปรับตัวลง
- ตลาดหุ้นยุโรป [Euro Stoxx 50 -3.51%][CAC 40 -3.45%][FTSE 100 -3.46%][DAX -2.82%] ปิ ดร่ วงลง โดยดัชนี Stoxx Europe 600 ดิ่ งลงสู่ ระดับต่ าสุ ดในรอบ
15 เดือน ร่ วงลง 3.2% ปิ ดที่ 322.29 จุด เนื่องจากความกังวลต่อราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่ อง และผลประกอบการบริ ษทั ที่ประกาศออกมาไม่สู้ดีนกั ด้าน
ยูโรสแตทเปิ ดเผยว่า ราคาบ้านเพิ่มขึ้น 2.3% ในยูโรโซน และ 3.1% ในสหภาพยุโรป (EU) ในไตรมาส 3 ของปี ที่แล้ว เมื่อเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อนหน้านี้
เมื่อเทียบรายไตรมาส ราคาบ้านเพิ่มขึ้น 1.0% ในยูโรโซน และ 1.3% ใน EU ในไตรมาส 3 ราคาบ้านในสวีเดนเพิ่มขึ้นสู งสุ ดในไตรมาส 3y-y โดยพุง่ ขึ้น 13.7%
+ สานักงานสถิติแห่ งชาติของอังกฤษ (ONS) อัตราการว่างงานในอังกฤษร่ วงลงสู่ ระดับต่าสุ ดนับตั้งแต่เดื อนต.ค.2005 ONS ระบุว่า อัตราการว่างงานในเดื อนก.ย.พ.ย.ลดลงสู่ ระดับ 5.1% จากระดับ 5.8% ในช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้านี้ แม้ว่าการขยายตัวของค่าจ้างยังคงเป็ นไปอย่างอ่ อนแอ โดยเพิ่มขึ้นเพียง 2% ด้าน
นักวิเคราะห์ระบุวา่ การเปิ ดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณขัดแย้งกันดังกล่าว จะทาให้ธนาคารกลางอังกฤษยังไม่ตอ้ งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะนี้
- ตลาดน้ามัน สัญญาน้ ามันดิ บ WTI ร่ วงลง 1.91 ดอลลาร์ หรื อ 6.7% ปิ ดที่ 26.55 ดอลลาร์ /บาร์ เรล ส่ วนสัญญาน้ ามันดิ บเบรนท์ (BRENT) ลดลง 88 เซนต์ หรื อ
3.1% ปิ ดที่ 27.88 ดอลลาร์ /บาร์ เรล กดดันจากภาวะน้ ามันล้นตลาด หลังจากสถาบันปิ โตรเลียมอเมริ กนั (API) รายงานว่า สต็อกน้ ามันดิ บพุ่งขึ้นเกิ นคาดในรอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่ งผลให้นกั ลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สานักงานด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) จะเปิ ดเผยรายงานสต็อกน้ ามันดิ บอย่างเป็ นทางการในวันนี้
เวลา 23.00 น.ตามเวลาไทย ผลสารวจของนักวิเคราะห์ซ่ ึ งจัดทาโดย Platts ระบุว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าสต็อกน้ ามันดิ บของสหรัฐจะ เพิ่มขึ้น 2.9
ล้านบาร์ เรล นอกจากนี้ ยงั ได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ ยวกับ การชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลก หลังจากกองทุ นการเงิ น ระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลด
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และสหรัฐในปี นี้ จากการประเมินก่อนหน้านี้ ในเดื อนต.ค.2015 โดยระบุถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่
เช่น จีน ทั้งนี้ ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WEO) นั้น IMF ระบุวา่ เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.4% ในปี นี้ ลดลง 0.2% จากที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ หลังจาก
ที่มีการเติบโต 3.1% ในปี ที่แล้ว ขณะเดียวกัน IMF คาดว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.6% ในปี 2017 ลดลง 0.2% จากคาดการณ์ครั้งก่อน
+ ตลาดทองคา สัญญาทองคาตลาด COMEX พุง่ ขึ้น 17.1 ดอลลาร์ หรื อ 1.57% ปิ ดที่ 1,106.20 ดอลลาร์ /ออนซ์ จากการแห่ ซ้ื อทองคาเพื่อหลีกเลี่ ยงความเสี่ ยงในช่ วง
ที่เศรษฐกิจทัว่ โลกส่งสัญญาณชะลอตัวและตลาดหุ ้นทัว่ โลกดิ่งลงอย่างหนักในระยะนี้ อันเป็ นผลมาจากราคาน้ ามันดิ บที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนค่าเงินยูโร
อ่อนค่าเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐที่ 1.0884 จาก 1.0917 ดอลลาร์ สหรัฐ ขณะที่เงินปอนด์ลดลงที่ 1.4173 จาก 1.4179 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐปรับตัวลง
เทียบกับสกุลเงินเยนที่ 116.94 จาก 117.49 เยน และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 1.0048 จาก 1.0025 ฟรังก์
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.

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES CO., LTD.

Thursday, January 21, 2016

ASL NEWS PORTAL
TICKER

HEADLINE

SOURCE

TAKUNI

หุน้ เพิ่มทุนของ TAKUNI เริ่ มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2559

SET

การรายงานต ัวเลขเศรษฐกิจทีส
่ าค ัญ
เวลา
09.00
09.00
16.30
17.00
17.00
19.00
04.45
16.30
20.30
20.30
22.00
19.45
19.45
20.30
20.30
23.00
15.30
16.30
20.30
22.00

ปท.

ตัวเลขเศรษฐกิจ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
GDP (QoQ) ไตรมาส 4
Industrial Production (YoY) เดือน ธ.ค.
CPI (YoY) เดือน ธ.ค.
German ZEW Economic Sentiment เดือน ม.ค.
CPI (YoY) เดือน ธ.ค.)
BoE Gov. Carney Speaks
วันพุธที่ 20 มกราคม 2559
CPI (QoQ) ไตรมาส 4
Average Earnings Index +Bonus เดือน พ.ย.
Building Permits เดือน ธ.ค.
Core CPI (MoM) เดือน ธ.ค.
Interest Rate Decision
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559
Deposit Facility Rate
Interest Rate Decision เดือน ม.ค.
Philadelphia Fed Manufacturing Index เดือน ม.ค.
ECB Press Conference
Crude Oil Inventories
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559
German Manufacturing PMI เดือน ม.ค.
Retail Sales (MoM) เดือน ธ.ค.
Core Retail Sales (MoM) เดือน พ.ย.
Existing Home Sales เดือน ธ.ค.

ตัวเลขจริง

คาดการณ์

ครัง้ ก่ อน

1.6%
5.9%
0.2%
10.2
0.2%

1.7%
6.0%
0.1%
8.2
0.2%

1.8%
6.2%
0.1%
16.1
0.2%

-0.5%
2.0%
1.232M
0.1%
0.5%

-0.2%
2.1%
1.200M
0.2%
0.5%

0.3%
2.4%
1.282M
0.2%
0.5%

-0.3%
0.05%
-5.0

-0.3%
0.05%
-5.9
0.234M

53.0
-0.3%
0.4%
5.20M

53.2
1.7%
0.0%
4.76M
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ASL Rights & Benefits
X-Date

XD

04/01/2016
05/01/2016
06/01/2016
07/01/2016
12/01/2016
19/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
26/01/2016
28/01/2016

TLUXE (28/01/2016 13:30)
TTL (1.00 Baht)
LTX (1.25 Baht)

TTL (28/01/2016 14:00)

X.
IEC - XR (8 : 1 @ 0.022 Baht)
DEMCO-W6 (1 : 1.009 @ 14.871 Baht)
UAC-W1 (1 : 1.35 @ 5.5555 Baht)
CWT-W2 (1 : 1.178 @ 1.00 Baht)

ACAP (17/02/2016 10:00)
TTTM (1.00 Baht)

BTS (0.34 Baht)
TAPAC (0.06 Baht)
TLGF (0.2176 Baht)
PICO-P1 (0.22 Baht)
PICO (0.22 Baht)

29/01/2016
01/02/2016
02/02/2016
09/02/2016

XM

E-W4 (10 : 1 @ 1.50 Baht)
CMO - XR (2 : 1 @ 1.65 Baht)
VTE-W1 (1 : 1.162 @ 2.15 Baht)
BAFS (24/02/2016 14:00)
TAPAC (29/02/2016 11:00)
ACC (29/02/2016 11:00)
THE (26/02/2016 10:00)
POLAR (26/02/2559 14:00)
PICO (19/02/2559 10:00)
CSS (11/03/2559 10:00)
UMS (17/02/2016 13:00)
A (23/02/2016 11:00)

TLGF-XN (0.0015 Baht)
POLAR - XT (1 : 5 )
UMS - XR (3 : 7 @ 1.00 Baht)

TSC (0.30 Baht)
BLISS (04/04/2016 13:30)

BKD-W1-XE (2 : 1.21002 @ 2.91 Baht)

METCO (18.00 Baht)

หมายเหตุ *ND – ไม่จ่ายเงินปั นผล, XD – การจ่ายเงินปั นผล, XD(ST)- การจ่ายหุ้นปั นผล, XR – สิ ทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญ, XW – สิ ทธิ จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ,
XT – สิ ทธิจองซื้ อใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้, XN – การคืนเงินจากการลดทุน, XB - สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
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ื้ ขาย NVDR และขายชอร์ตสะสม
รายการซอ
หลักทรัพย์
KBANK
ADVANC
TOP
IRPC
DTAC
BMCL
SCB
PTTGC
TCAP
SPRC
CPALL
BDMS
SAWAD
WHA
GUNKUL
INTUCH
TISCO
RATCH
AOT
IFEC
TRUE
SVI
SPALI
PS

มูลค่ า NVDR สะสม (บาท)
%ถือหุ้น

5 วัน

10 วัน 

21.55
4.98
9.36
6.23
8.4
1.55
3.57
8.36
13.36
0.9
5.19
3.34
2.97
1.15
2.54
18.79
10.41
15.79
5.14
1.67
4.27
9.12
6.05
1.78

807,522,783
637,621,372
682,090,356
215,683,666
458,291,032
334,998,247
91,921,358
263,977,991
37,348,385
109,526,235
-111,675,573
110,378,208
155,673,567
64,221,066
156,412,456
3,709,610
16,334,708
49,243,806
247,422,709
85,882,664
104,213,116
28,507,350
34,406,890
31,496,590

2,910,547,262
1,116,321,493
1,045,125,019
631,600,494
566,246,130
539,300,759
473,726,959
287,115,478
228,733,665
208,146,505
202,999,607
171,103,879
169,557,517
161,257,262
154,045,616
150,845,008
144,430,637
127,094,754
116,584,350
105,728,034
104,364,794
96,435,338
81,755,100
81,567,955

หลักทรัพย์

มูลค่ า ขายชอร์ ต สะสม (บาท)
ราคาเฉลีย่

5 วัน

10 วัน 

PTT

208.85

1,096,363,850

2,186,751,450

KBANK

153.97

855,896,950

1,449,094,350

ADVANC

145.85

724,955,850

1,369,438,000

PTTEP

46.28

393,372,500

715,069,700

AOT

342.52

325,567,300

586,700,400

SCC

411.28

223,744,700

514,884,000

TRUE

6.38

212,658,090

394,149,470

SCB

116.33

201,263,150

335,749,550

KTB

16.51

187,704,470

300,143,290

INTUCH

49.84

64,436,950

239,353,150

BBL

146.47

110,436,100

200,610,500

IRPC

4.54

118,176,552

194,473,680

PTTGC

46.32

99,609,050

175,182,925

TMB

2.42

55,645,186

162,276,556

CPALL

41.25

108,574,425

145,287,550

ITD

6.96

74,704,300

145,191,215

JAS

2.98

55,931,470

125,427,472

BDMS

21.28

71,502,530

124,791,150

CPN

44.41

59,260,825

113,510,200

BTS

8.61

38,483,695

108,543,030

IVL

20.42

65,302,810

107,635,010

TOP

65.03

64,762,375

105,312,275

CPF

18.41

62,058,590

97,144,660

DTAC

33.68

66,644,400

76,571,075
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ื้ ขาย
หล ักทร ัพย์ทเี่ ข้าข่ายมาตรการกาก ับการซอ
หลักทรัพย์
AMATAV
JTS
JWD
KOOL
LDC
NCL
SANKO
SPORT
SPRC
SR
TACC
TAPAC
TAPAC-W2
THE

ระดับ 1: Cash Balance
วันที่เริ่ มต้น
28/12/2015
18/1/2016
18/1/2016
4/1/2016
11/1/2016
11/1/2016
18/1/2016
13/1/2016
21/12/2015
4/1/2016
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
11/1/2016

วันที่สิ้นสุด
5/2/2016
26/2/2016
5/2/2016
12/2/2016
19/2/2016
19/2/2016
5/2/2016
2/2/2016
29/1/2016
22/1/2016
29/1/2016
29/1/2016
29/1/2016
29/1/2016

ระดับ 2: ห้ ามคานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์
วันที่เริ่ มต้น
วันที่สิ้นสุด
***ไม่พบข้อมูล***

ระดับ 3: ห้ าม Net settlement,
ห้ ามคานวณวงเงินซือ้ ขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์
วันที่เริ่ มต้น
วันที่สิ้นสุด
***ไม่พบข้อมูล***
หมายเหตุ
Cash Balance: ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็ม
จานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ห้ามคานวณวงเงินซื้อขาย:ห้ามใช้หลักทรัพย์เป็ นหลักประกัน
ในการกาหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ห้าม Net settlement: ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่า
ขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
เข้าข่ายสัปดาห์น้ ีหรื อขยายช่วงดาเนินการ
ใกล้ถึงวันสิ้นสุด
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