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“คาดวา SET แกวงพักตัวเพียงระยะสั้นและกรอบลบจํากัด ขณะที่
รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ยังดูดี มีลุนใกล
ที่ SET จะเริ่มขยับไตระดับขึ้นตอแลว ดังนั้นเนนถือตอเนื่อง…”

SET INDEX ปดที่ 1,455.65 จุด เปลี่ยนแปลง -1.07 จุด คิดเปน -0.07%
แนวรับ

1453-1450* , 1445-1443** , 1440-1435*** จุด

แนวตาน 1458-1460** , 1462-1464*** , 1468-1472 จุด

Technical View:

Technical Picks:
STPI (Bt 10.20 เปาเทคนิค 10.80-11 cut loss ถาหลุด 9.80)
AMATA (Bt 13 เปาเทคนิค 13.50-14.50 cut loss ถาหลุด 12.40)
DELTA (Bt 68.75 ยอมซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนกอนดีกวา)
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ราคาหุนแกวงตัว Sideway มาไดซักระยะกอนที่ระยะหลังจะเริ่ม เห็น
แรงซื้อเขามาหนาตาและทําใหราคาหุนเริ่ม มีจังหวะดีดตัวขึ้นมาได
สวนดาน Indicator ก็ถือวายังอยุใ นเกณฑดีแ ละสงสัญญาณในเชิง
บวกอยู นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆและเปนจังหวะ
เก็งกําไร

AMATA
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13.30-13.50
, 14-14.50

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – ในสัปดาหที่แลว SET แกวง ตัวผันผวน
แรงพอควร เนื่องจากกอ นหนานั้นดัช นีดีดกลับขึ้นมาจากจุดต่ําคอ นขางเร็วและแรง
เกินไป ทําใหมีแรงขายทํากําไรระยะสั้นออกมากดดัน แตรูปแบบกราฟดัช นีและการ
ฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ยัง สามารถอยูใ นเกณฑที่ดีตอ เนื่อ งได รวมทั้ง ยัง มี
แรงซื้อชวงลบเขามาพยุง ตลาดไวไดตลอด ทําใหเ รายัง คาดหมายวากรอบลบของ
ตลาดชวงนี้จะคอนขางจํากัด และมีแนวโนม ที่ SET จะแกวง ไตระดับขึ้นหาแนวตาน
เปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) ไดในที่สุดตามคาดเดิม ดังนั้นหลังจากเลือกหุนทยอย
ซื้อสะสมชวงตลาดลบไปแลว แนะนําใหเนนถือตอเนื่องเพื่อรอรอบบวกใหญตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว SET ขยับขึ้นสลับกับการแกวง ตัวผันผวนมาพัก
หนึ่งแลว คาดวาตลาดใกลที่จะเริ่มตนไตระดับขึ้นตอ เพื่อลุนรอบบวกขึ้นทดสอบแนว
ตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ไดในชวงถัดไปตามคาด ดังนั้นแนะนําถือ หุนตอ เนื่อ ง
ไวกอนเชนเดิม
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ราคาทรงตัวไดดีม าพัก ใหญ กอ นที่ลาสุดจะขยับ ยกฐานขึ้นมาจาก
จุดต่ําแถว 11.60-12 บ.มาทดสอบแนวตาน 13 บ.อีก ครั้ง โดยยังมี
แรงซื้อ และการฟอรม ตัวที่ดีของ Indicators ตางๆ ชวยสนับ สนุน
ขณะที่รูป แบบกราฟราคาก็ฟอรม ตัวลุนรีบ าวด ไ ด ดังนั้นถาไมยอ น
ต่ํากวาแนวรับอีก คาดวามีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได
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DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอ มูลที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อ ถือ และ/
หรือมีความถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็น
ที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมไดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจง ใหทราบ
ลวงหนา บริษัทไมมีความประสงคที่จะชักจูงหรือชี้ชวนใหผูลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพยตามที่ปรากฏใน
รายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไมไดรับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยตามขอมูลที่ปรากฏแตอ ยาง
ใด บริษัทจึงไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําขอมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช
ไมวา กรณีใดก็ตาม ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในขอมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้ หามมิใหผูใดนําขอมูลและความเห็น
ในรายงานฉบับนี้ไปใชประโยชน คัด ลอก ดัด แปลง ทําซ้ํา นําออกแสดงหรือ เผยแพรตอ สาธารณชนไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทลวงหนา การลงทุนในหลัก ทรัพยมี
ความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและพิจารณาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) อาจเปนผูดูแลสภาพคลอ ง (Market Maker) และผูอ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพยที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ
อาจจัดทําบทวิเคราะหของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือ ชี้ชวน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน
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แนะนํายืมหุน short แถว 67-68 บ.ตั้งแตปลายเดือนกอ น โดยราคา
ปรั บ ตั วลงไปแคเ พีย ง 66.75 บ.ก็ เ ริ่ ม มี แ รงซื้อ ดัน กลั บ และขยั บ
ขึ้นมาปดสูงกวาแนวตานที่ 68.50 บ.ไดแลวดวย ทําใหตอ งยอมซื้อ
คืนเพื่อตัดขาดทุนกอนดีกวา เพราะถาไมยอ นต่ํากวาแนวรับ ขางตน
อีก ก็มีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานอื่นๆ ตอได

