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Technical Insight

ดัชนี SET ปิ ดภาคเช้า
Close
Change

1,813.65
+10.85

Volume
%Change

฿t41,819.7M
+0.60%

สรุปภาวะตลาดภาคเช้า
ดัช นี SET ช่ ว งเช้ าปรับ ตัว ขึ้น ทรงตัว สู ง โดยกลุ่ ม ENERG และ
BANK จากราวาน้ ามั น ฟื้ นตั ว และเป็ นช่ วงก่ อ นประกาสผล
ประกอบการ ธ.ี. (ก่อนวัน ที่ 19 ม.ว. 61) โดยรวมมีมูลว่าซื้ อขายที่
4.2 หมื่นล้านบาท

แนวโน้ มภาคบ่ายตามค่าสัญญาณทางเทคนิ ค
ดัชนี SET เปิ ด gap ีุ่งขึ้นทดสอบจุดสูงเดิม บ่ายนี้ดูต่อว่าจะยืนเหนือ
1,813 จุด ีร้อมปิ ดทา new high ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ว่า MACD เริ่ม
ชะลอการปรับขึ้น แต่ RSI ตั้งฐานรอบวกต่อ จึงแนะนาซื้อเก็งกาไร
แนวรับ 1,807 จุด / แนวต้าน 1,820 จุด

MONO ซื้อเก็งกาไร

ราวาปิ ด 4.34 บาท
แนวรับ 4.28 บาท / แนวต้าน 4.46 บาท / Cut loss 4.22 บาท
กราฟกาลังฟอร์มตัวในรูปแบบก V Shape โดยช่วงเช้าปิ ดสร้างแท่งเทียน
เขียวเต็มแท่ง สอดวล้องกับว่าสัญญาณ RSI+MACD ที่ช้ ีข้ นึ ทาให้มีโอกาส
ปรับตัวขึ้น ต่อได้

CKP ซื้อเก็งกาไร

ราวาปิ ด 4.44 บาท
แนวรับ 4.38 บาท / แนวต้าน 4.56 บาท / Cut loss 4.32 บาท
ราวาหุ้นกาลังทดสอบจุดสู งสุดเดิม โดยได้รับแรงหนุนจากการยืนเหนือเส้น
ว่าเฉลี่ย 10 วันได้อย่างแข็งแกร่ง และว่าสัญญาณ RSI+MACD ชี้ข้ นึ ทาให้มี
โอกาสปรับตัว ขึ้นต่อได้

ข่าวสาคัญช่วงเช้า

 กระทรวงพลังงาน หนุน รฟท.ใช้ B10 เดินรถไฟคาดเริ่มทดสอบสายวง
เวียนใหญ่-มหาชัยใน 2 สัปดาห์
 BOI ตั้งเป้ ายอดขอส่งเสริมลงทุนปี 61 ที่ 7.2 แสนลบ. ขยายตัว 12% จาก
ปี กอ่ นทะลุเป้ ามาที่ 6.4 แสนลบ.
 จีนเผยยอดนาเข้าเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 4.5% ขณะยอดส่งออกพุ่ง 10.9%
 JWD เชื่อผลงาน Q4/60 ยังเห็นการเติบโต รับผลบวกเข้าซื้อกิจการ
Freight-ขายสินทรัพย์เข้ากองทรัส ต์
 RML ตั้งเป้ ารายได้ธุรกิจอาหารเป็ น 1 พันลบ.ในปี 65 จากปี น้ ีราว 100
ลบ. พร้อมแผนเปิ ดร้านอาหาร 10-15 สาขาในสิงคโปร์ -กัมพูชาเวียดนาม-จีนภายในปี 63
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