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“แม SET จะดีดตัวขึ้นมายืนเหนือกรอบแกวงของสัปดาหกอนได
แตความเสี่ยงที่จะมีร อบปรับพักตัว ลงตามคาดเดิมยังไมห มดไป
ดังนั้นไมอยากขายใหเนนถือ แตถาอยากซื้อยังนารอชวงลบ...”

SET INDEX ปดที่ 1,524.58 จุด เปลี่ยนแปลง +9.18 จุด คิดเปน +0.61%
แนวรับ

1520-1516* , 1510-1500** จุด

แนวตาน 1526-1530* , 1536-1542** จุด

Technical View:

Technical Picks:
TCMC (Bt 3.96 เปาเทคนิค 4.10-4.32 cut loss ถาหลุด 3.80)
IRCP (Bt 5.80 เปาเทคนิค 6-6.25 cut loss ถาหลุด 1.22)
TVO (Bt 30.75 แนะนํายืม หุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับอีกครั้ง)

TCMC

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

3.96

3.90-3.80

4.10-4.18 ,
4.26-4.32

หลังจากราคาปรับลงคอนขางแรงในรอบกอน แตที่แนวรับ จุดต่ําเดิม
ยั ง มี แ รงซื้ อ หนุ น ให ร าคามี จั ง หวะแกว ง กลั บ ขึ้ น มาได ค อ นข า งดี
พรอมมีวอลุมหนุนตอเนื่อ ง ทําใหรูป แบบกราฟราคามีสัญญาณเชิง
บวก และการฟอรมตัวของ Indicators ก็สนับ สนุน ดังนั้นถาไมออ น
ตัวลงต่ํากวาแนวรับเสียกอน ก็ยังนาตามเขาเทรดดิ้ง

IRCP

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

5.80

5.75-5.65

5.95-6.05 ,
6.15-6.25

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – ถึง แมวา SET จะยัง ขยับบวกขึ้นทํ า
จุดสูงสุดใหมที่สงู กวา 1520 จุดได ซึ่งถือวาดีกวาคาด แตจากรูปแบบกราฟดัช นีและ
การฟอรมตัวของ Indicators รวมทั้งลักษณะการแกวงไตระดับขึ้นมาคอนขางเร็วและ
แรงพอควรในชวงที่ผานมา ทําใหระยะสั้นยังมีความเสี่ยงกับโอกาสปรับพักตัวลงของ
ตลาดมากกวาอยู ดังนั้นเรายังไมแนะนําใหซื้อ ไลราคาชวงบวก แตอ าจจะชะลอการ
ขายทํากําไรลงบางได โดยเปาหมายการปรับพัก ฐานรอบนี้ ยัง มีสิทธิแกวง ลงไปใน
กรอบ 1480-1450 จุดตามคาดเดิมได
แนวโนม ระยะกลาง-ยาว แมวา SET จะยัง แกว ง บวกตอ เนื่ อ งได อ ยู แต
แนวโน ม ที่ จ ะมี ร อบปรับ พั ก ตั วลงสร า งฐานก อ นการขึ้ นรอบใหมอี ก ครั้ ง ยัง มี ความ
เปนไปได ซึ่งยังลุนโอกาสที่ SET จะไหลลงไปแกวงตัวในกรอบ 1450-1480 จุดได
ตามคาดเดิม ดัง นั้นหลัง จากแบง สวนขายทํากําไรชวงบวกไปบางแลว ถัดจากนี้จะ
ชะลอการขายบางก็ได แตยั ง แนะนํา ให รอเลือ กหุน ทยอยซื้อ เมื่อ ตลาดปรับ ตัวลง
ตอไปดีกวา
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ราคาขยับ ขึ้นมาแกวง ทรงตัว เหนือ เสนตนทุ นเฉลี่ย ระดับ ต างๆ ได
พักใหญแลว โดยยังมีแรงซื้อกลับเขามาหนุนตอเนื่อง ทําใหรูป แบบ
กราฟราคาและการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ เริ่ม มีสัญญาณ
บวกอีก ครั้ ง ดังนั้นถาไมยอ นต่ํากวาแนวรับ ลงไปอีก คาดวามีสิท ธิ
ดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
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ยืมหุน short

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

หนา 1 จาก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

30.75

29.50-29 ,
28.50-28

31.50-32.50

รอบกอนตองยอมซื้อคืนตัดขาดทุนเพราะราคายืนเหนือ แนวตาน 32
บ.ได แตรูป แบบกราฟราคาและการฟอรม ตัวของ Indicators ยังมี
ความเสี่ยงกับโอกาสปรับ ตัวลงอยู ซึ่งวานนี้เ ริ่ม กลับ มาแกวงตัวต่ํา
กวาเสนตนทุนเฉลี่ยอีก ครั้งดวย จึงแนะนํายืม หุน Short ใหม เพื่อ
รอซื้อคืนทํากําไรที่แนวรับ โดยใชแนวตานเปนจุดซื้อคืนตัดขาดทุน

