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“SET ยังแกวงตัวผันผวน แตคาดวาเปนการสรางฐานสําหรับรอบ
ขึ้นครั้งใหมตามคาด ดังนั้นตลาดลบยังเลือกหุนซื้อสะสมได แลว
เนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญตอไปเชนเดิม…”

SET INDEX ปดที่ 1,436.40 จุด เปลี่ยนแปลง +11.72 จุด คิดเปน +0.82%
แนวรับ

1434-1430* , 1428-1426** จุด

แนวตาน 1442-1446* , 1450-1460** จุด

Technical View:

Technical Picks:
BCP (Bt 30.50 เปาเทคนิค 31-32 cut loss ถาหลุด 29)
NCL (Bt 2.04 เปาเทคนิค 2.10-2.28 cut loss ถาหลุด 1.90)
ROBINS (Bt 66.50 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)
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ซื้อเก็งกําไร
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30 , 29

31 , 32

ราคาหุนแกวงตัว Sideway ในกรอบกวางมาไดพัก ใหญ โดยลาสุด
หลังลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 29 บาท เมื่อ วานนี้เ ริ่ม มีจังหวะดีด
ตัวขึ้นแรงด วยมูลคาการซื้อ ขายที่ หนาแนนมาก ขณะที่ Indicator
ตางๆก็กลับมาสงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบ
แนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

NCL

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

2.04

2-1.90

2.10-2.12 ,
2.18-2.28

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยังมีจังหวะรีบาวดก ลับขึ้นไดดีเ มื่อ
วานนี้ หลังจากลงไปทดสอบแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.25 วันแถว 1420 จุด
แลวยังมีแรงซื้อ กลับเขามาหนุนตอ ขณะที่รูปแบบกราฟดัช นีและการฟอรม ตัวของ
Indicators ตางๆ ก็กลับมาสนับสนุนในเชิงบวกทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ทําใหเ รา
คาดวา SET แกวงตัวผันผวนชวงนี้เ ปนเพียงการสรางฐานเพื่อ รอรอบขึ้นครั้ง ใหม ที่
คาดวาใกลจะเริ่มตนขึ้นแลว ดังนั้นตลาดปรับลงยังนาเลือกหุนซื้อ แลวเนนถือ เพื่อ รอ
รอบบวก ซึ่งลุนแกวงตัวขึ้นทดสอบแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) ไดตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว แม SET จะแกวง ผันผวนไปบาง แตคาดวายัง มี
ลัก ษณะแกว ง เพื่อ ทรงตัว รอลุน รอบแกวง บวกขึ้ นทดสอบแนวต านเป าหมายแถว
1500 จุด(+/-) ไดใ นเร็วๆ นี้ ดัง นั้นยัง แนะนําถือ หุนตอ เนื่อ งและสามารถเลือ กหุน
ทยอยซื้อไดเชนเดิม
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ราคาคอยๆ ฟนตัวไตระดับ ขึ้นมาไดดีใ นชวง 2-3 สัป ดาหที่ผานมา
และแกวงตัวเหนือเสนตนทุนเฉลี่ย sma. ไดทั้งในกราฟรายวันและ
รายสัปดาห ทําใหรูปแบบกราฟราคาดูดี พรอ มมีวอลุม หนุน รวมทั้ง
Indicators ตางๆ ก็ฟอรม ตัวสนับ สนุนในเชิงบวก ดั งนั้นถาไมยอ น
ต่ํากวาแนวรับอีก คาดวามีลุนดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได
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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

ยืมหุน short
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ชวงที่ผานมาราคาแกวงไตระดับขึ้นมาคอนขางมากแลว โดยเฉพาะ
ในชวง 2-3 สัป ดาหนี้ก็ดีดตัวขึ้นคอ นข างเร็ว กอ นที่จะเริ่ม เห็นแรง
ขายกดดัน ใหแ กวง ตัวผั นผวนมากขึ้น อีก ครั้ง ขณะที่ก ารฟอรม ตั ว
ของ Indicators ก็ดูออ นแอลงดวย จึงแนะนํายืม หุน short เพื่อ รอ
ซื้อคืนที่แนวรับ โดยจะใชแนวตานเปนเกณฑตัดขาดทุน

