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“แม SET ปรับตัวลงตอ แตก็มีแรงซื้อหนุนเปนระยะ ทําใหยังคาด
วาเปน การลงสรา งฐานก อนลุน กลับไปไตร ะดับขึ้น หาเป าหมาย
1500 จุดในชวงถัดไป ดังนั้นเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบแลวเนนถือ!”

SET INDEX ปดที่ 1,421.86 จุด เปลี่ยนแปลง -7.35 จุด คิดเปน -0.51%
แนวรับ

1420-1415* , 1412-1410** , 1407-1405*** จุด

แนวตาน 1426-1428* , 1432-1435** จุด

Technical View:

Technical Picks:
CHG (Bt 3 เปาเทคนิค 3.20-3.30 cut loss ถาหลุด 2.82)
ICHI (Bt 12.50 เปาเทคนิค 13-13.50 cut loss ถาหลุด 11.90)
VGI (Bt 5.20 ซื้อปด short เพื่อรับรูกําไรโดยตัดขาดทุนถาผานตาน)

CHG

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

3.00

2.90-2.82

3.06 , 3.203.30

ราคาหุนแกวงทรงตัวมาไดซัก ระยะหลังจากดีดตัวขึ้นมา ลาสุดวาน
นี้มี Volume เขามาอยางหนาแนนทําใหราคาปรับ ตัวขึ้นแรงอีก ครั้ง
สวนดาน Indicator ตางๆก็ก ลับ มาสงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมี
โอกาสลุนปรับตัวขึ้นทดสอบ High เดิมและทะลุผาน จึงแนะนําเปน
หุนเก็งกําไร

ICHI

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

12.50

12.4011.90

12.80-13 ,
13.20-13.50

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวา SET ยัง อยูระหวางปรับพัก ตัวลง
ตอ เนื่ อ ง แตก็ถื อ วา ยัง มีแ รงซื้ อ กลับ เขา มาพยุ ง ตลาดได ดีเ ป นระยะ ซึ่ ง วานนี้ดัช นี
ทดสอบแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.5 สัปดาหอยู โดยถายังหลุดต่ํากวาลงอีก ก็
คาดวาจะมีแรงซื้อจากแนวรับเสนตนทุนเฉลี่ย sma.25 วันและ sma.10 สัปดาหแถว
1410 จุด(+/-) เขามาหนุนตลาดเพิ่ม ซึ่งหลังจากตลาดพัก ตัวรอบนี้แลว เรายัง คาด
วาแรงซื้อจะสามารถผลักดันใหดัชนีกลับไปแกวงบวกขึ้นตอ เนื่อ งไดอีก ตามคาดเดิม
และยังลุนแกวงไตระดับขึ้นหาแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) ไดในชวงถัดไป
ดังนั้นเรายังแนะนําใหเลือกหุนทยอยเขาซื้อชวง SET ลบ แลวเนนถือเพื่อรอรอบบวก
ใหญตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET พักตัวลงชวงนี้ เพื่อสรางฐานสําหรับ
รอบขึ้นครั้งใหมในชวงถัดไปตามคาด โดยมีแนวตานเปาหมายของรอบแถว 1500 จุด
(+/-) ดังนั้นเรายังแนะนําใหเนนถือตอเนื่อง และจังหวะ SET ลบก็ยังแนะนําใหเ ลือ ก
หุนทยอยเขาซื้อสะสมเพิ่มเติมได
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หลังจากราคาเริ่ม มีจั งหวะดีดขึ้นมายืนเหนื อ เสนตนทุนเฉลี่ยระดั บ
ตางๆ ไดเมื่อสัปดาหที่แลว จากนั้นก็ยังแกวงทรงตัวทดสอบแนวรับ
ไดดี กอนที่จะมีจังหวะดีดขึ้นตอพรอมวอลุมอีก ครั้งเมื่อ วานนี้ ทําให
รูปแบบกราฟราคายังดูดี และมีสัญญาณบวกจากการฟอรม ตัวของ
Indicators สนับสนุน ทําใหนาลุนเทรดดิ้งขึ้นไปทํากําไรที่แนวตาน
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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
ไมวากรณีใดก็ตาม 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

ซื้อคืนปด
short

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

5.20

5.10-5 ,
4.90-4.80

5.25-5.30

หลังจากแนะนํายืมหุน short ไปแถว 5.30 บ.เมื่อ 2 วันกอ น เพื่อ รอ
ซื้อกลับทํากําไรที่ 5 บ.หรือใกลเคียง ซึ่งวานนี้ราคามีจังหวะปรับ ตัว
ลงไปใหไดซื้อคืนทํากําไรบางแลว จึงแนะนําทยอยซื้อ กลับ เพื่อ รับ รู
กําไรไดเ ลย แตหลังจากลงไปแลวยังมีแ รงซื้อ ดันกลับ ไดดี ดังนั้น
ถาราคาขยับผานแนวตานขึ้นไดกอน ตองซื้อคืนตัดขาดทุนดวย

