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Market Update : ระวังต่อทีภาพรายวัน
แม้ราย ชม. พยายามดีด

Mid-Day Trading
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IRPC : ยืนยันรูปแบบ Inverse H&S หลังราคาสามารถขึนผ่
้
้ ่ 4.42 บาท
บริเวณ 4 บาทขึนมาได
้ วัดเป้ าหมายรอบนี ที

่ ้ นราย ชม. ยังทาได ้จากัด แนวต ้านกดต่า 1670-1672 จุด ส่วน
SET INDEX ระยะทีจะฟื
้ั ่สอง มี
ภาพรายวันยืนยันพักตัว หลังเช ้าที่ผ่ านมาดึง Low ต่ ากว่า 1665 จุดเป็ นครงที
้ อโดยไม่พก
โอกาสปรบั ลงต่ากว่า 1655 จุด ยกเว ้นทะลุ 1685 จุด จะขึนต่
ั ไปที่ 1700 จุด
้ หลัง เมื่อวานดึง Low หลุด 1100 จุด ส่ว น
S50U19 รายวันยืนยัน ติด Peak ระยะสัน
้
้
้ อ
บ่ายนี คาดติ
ดตังแต่
1107 จุด ระวังอ่อนตัวแตะ 1100 จุด ยกเว ้นทะลุ 1114 จุดขึนต่
่
กลยุทธ ์ S50U19 (ติดตามใน Line@Finansia และ Telegram เพิมเติ
ม)
่ อต ้นทุน Short 1106-1107 จุด กรณีเน้นรอรอบกว ้างรอปิ ด 1085-1090 จุด
 ทีเหลื
้
 รอบเช ้าพอร ์ตเปิ ด Short ไดท
้ ี่ 1107 จุด เน้นสันรอปิ
ด 1100 จุด เน้นรอบกว ้างรอปิ ด
1085-1090 จุด ทัง้ 2 กรณี ทะลุ 1112 จุดตัดขาดทุนทันที

แนวร ับ
1100

แนวต้าน
1098

ทีมนักวิเคราะห ์: ปวริศา เลิศกิจคุณานนท ์

1109
อภิวฒ
ั น์ ทวีศิรเิ วทย ์, CMT , CFTe

1112

แนวร ับ
175

แนวต้าน
182.50/185

Stop loss
172.50

้
BBL : ราคาทะลุกรอบแนวต ้านเส ้น Downtrend line ขึนมาได
้ เกิดโมเมนตัม
้ อ
เชิงบวก มีโอกาสได ้เห็นการปรบั ตัวขึนต่

ณัฐวุฒิ ศิรแิ สงชัยกุล (ผูช
้ ว่ ยนักวิเคราะห ์)
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DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จดั ทาโดยบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด )นหาหน( “บริษทั ” ข้อนูลทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทาขึน้ บนพืน้ ฐานของแหล่งข้อนูลทีเ่ หื่อว่าหรือควรเหื่อว่านีควานน่าเหื่อถือ และ5ย่างไรกาูานบริษทั ไน่รบั รองควานถูกู้อควานถูกู้อง องครบถ้วนของข้อนูลดังกล่าว ข้อนูลและควานเหานทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงาน
ฉบับนี้อาจนีการเปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเพิน่ เูินไดู้ลอดเวลาโดยไนู่อ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษทั ไน่นคี วานประสงค์ทจ่ี ะหักจูงหรือหี้หวนให้้ลู้ งทน ลงทนซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ูานทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้ รวนทังบริ
้ ษทั ไน่ได้รบั ประกัน้ลูอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ูานข้อนูลทีป่ รากฏแู่อย่างใด บริษทั จึงไน่รบั ้ิดหอบู่อควาน
เสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการนาข้อนูลหรือควานเหานในรายงานฉบับนี้ไปให้ไน่วา่ กรณีใดกาูาน ู้ล้ งทนควรศึกษาข้อนูลและให้ดลยพินิจอย่างรอบคอบในการูัดสินใจลงทน
บริษทั ขอสงวนลิขสิทธิ ์ในข้อนูลและควานเหานทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห้านนิให้้ใู้ ดนาข้อนูลและควานเหานในรายงานฉบับนี้ไปให้ประโยหน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นาออกแสดงหรือเ้ยแพรู่่อสาธารณหนไน่วา่ ทังหนดหรื
้
อบางส่วน โดยไน่ได้รบั อนญาูเปา นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ล่วงหน้า การลงทนในหลักทรัพย์นคี วานเสีย่ ง ู้ล้ งทนควร
ศึกษาข้อนูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการูัดสินใจลงทน
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (นหาหน) อาจเปา นู้ด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) และู้อ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS,
CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG,
PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษทั ฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าว ดังนัน้ นักลงทน
ควรศึกษารายละเอียดในหนังสือหีห้ วนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนพันธ์ดงั กล่าวก่อนูัดสินใจลงทน
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