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“แม SET ยังดีดกลับขึ้น มาไดอีก แตรูป แบบกราฟดัช นีและการ
ฟอรมตัวของ Indicators ยังมีสัญ ญาณเสี่ยงกับการปรับพักฐาน
กอนขึ้นตอ ดังนั้นยังนาแบงสวนทํากําไรชวงบวก เพื่อรอซื้อลบ!!”

SET INDEX ปดที่ 1,509.13 จุด เปลี่ยนแปลง +6.43 จุด คิดเปน +0.43%
แนวรับ

1505-1502* , 1497-1490** จุด

แนวตาน 1510-1515** , 1517-1520*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
ERW (Bt 4.48 เปาเทคนิค 4.60-4.80 cut loss ถาหลุด 4.40)
GTB (Bt 1.40 เปาเทคนิค 1.45-1.54 cut loss ถาหลุด 1.36)
KTC (Bt 118 ซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนไวกอนดีกวา)

ERW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

4.48

4.46-4.40

4.60-4.70 ,
4.76-4.80

หลังจากแนะนําเทรดดิ้งไปรอบลาสุด ราคาขยับ ขึ้นชนแนวตานแรก
ที่ 4.70 บ.แลวมีจังหวะพักตัวลง แตยังมีแ รงซื้อ จากแนวรับ พยุงอยู
ทํา ใหรู ป แบบกราฟราคาและการฟอรม ตั วของ Indicators ยั ง ดู
คอ นขา งดี ดั งนั้ นถ าไม หลุ ดแนวรับ ลงอีก คาดมี ลุน ดีด ขึ้น หาแนว
ตานใหทํากําไรตามรอบไดอีกครั้ง

GTB

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.40

1.39-1.36

1.45-1.46 ,
1.49-1.54

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET ปรับพัก ตัวลงทดสอบแนวรับจาก
เสนตนทุนเฉลี่ย sma.5 วันแถว 1500 จุด(+/- เล็กนอย) แลวยังมีแรงซื้อ พยุง ตลาด
ไว ไ ด แต เ นื่ อ งจากรอบที่ ผา นมาดั ช นี ข ยับ ขึ้ น มาค อ นขา งเร็ วและแรงแล ว ทํ า ให
รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ระยะสั้นยังเสี่ยงกับการปรับพักตัว
ลงไดอีกมากกวา ดังนั้นเรายังแนะนําใหหาจังหวะขายทํากําไรเพื่อลดพอรตชวงตลาด
บวกไวกอนดีกวา แลวรอจังหวะกลับเขาเลือกหุนซื้อใหมเมื่อ SET ปรับลงตออีกครั้ง
แนวโนม ระยะกลาง-ยาว SET ขยับขึ้นถึง เปาหมายเหนือ 1500 จุดแลว
และเปนการขยับขึ้นมาที่คอนขางเร็ว ทําใหเ ราคาดวาจะมีรอบปรับพัก ตัวลงสัก ระยะ
โดยมีลุนดัชนีไหลลงไปแกวงตัวในกรอบ 1450-1480 จุดได กอ นที่จะพลิก กลับไป
ขยับบวกจริงจังตอไดในชวงถัดไป ดังนั้นนาสนใจแบงสวนขายทํากําไรชวงบวก เพื่อ
ลดพอรตลงบาง แลวรอเลือกหุนทยอยซื้อกลับเมื่อตลาดปรับตัวลงตอไป
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ราคาเริ่มแกวงทรงตัวไดดีอีกครั้ง หลังจากไหลลงทําจุดต่ําใหมรอบ
ลา สุด ขณะที่ Indicators ตา งๆ ก็ฟ อร ม ตัว สนั บ สนุ นในเชิ งบวก
รวมทั้งมีแรงซื้อชวงบวกใหเ ห็นเปนระยะ ทําใหคาดวามีลุนโอกาส
ดีดบวกขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได ดังนั้นถาไมหลุดแนว
รับลงอีก นาสนใจเขาเทรดดิ้งลุนรีบาวดได

For SBL
KTC
ซื้อคืนปด
short

Register : 002265
Register : 047077

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

118

117-115 ,
113-110

119-120 ,
123-125

แนะนํายืม short ไปเมื่อ 2 วันกอนแถว 116-117 บ. โดยตั้งเปาซื้อ
คืนที่ 112 บ.หรือ ต่ํากวา แตร าคาปรับ ตัว ลงไปใหแ ค 113.50 บ.
กอนจะมีแรงซื้อกลับเขามาหนุนใหขยับผานแนวตานที่ใ ชเ ปนจุดตัด
ขาดทุน ที่ 117.50 บ.ขึ้ นมาไดเ มื่ อ วั นศุ ก ร ทํ าใหต อ งซื้อ กลั บ ตั ด
ขาดทุนกอน แตไมนาสนใจเขาเทรดดิ้งชวงบวกเพราะเสี่ยงสูง

