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“แม SET ยังขยับขึ้นทําจุดสูงสุดใหมไดดี แตก็มีแรงขายกดดันให
ผันผวนเปนระยะ ซึ่งมีความเสี่ยงกับการปรับพักตัวลงกอนไดตาม
คาด ดังนั้นไมอยากขายใหเนนถือ แตถาอยากซื้อยังนารอชวงลบ...”

SET INDEX ปดที่ 1,524.07 จุด เปลี่ยนแปลง -0.51 จุด คิดเปน -0.03%
แนวรับ

1522-1518** , 1515-1513*** จุด

แนวตาน 1527-1530*** , 1536-1542* จุด

Technical View:

Technical Picks:
THCOM (Bt 22.10 เปาเทคนิค 23-23.70 cut loss ถาหลุด 21.90)
CHEWA (Bt 1.67 เปาเทคนิค 1.73-1.80 cut loss ถาหลุด 1.63)
BEAUTY (Bt 9.80 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

THCOM

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

22.10

22-21.90

22.70-23.10
, 23.30-23.7

หลังจากรอบที่แ ล วราคาดีด ขึ้นไปไดแ ค 23 บ.ก็ เ ริ่ ม มี แ รงขายกด
กลับลงมาอีกครั้ง แตก็ยังยอนลงมาแกวงทรงตัวทดสอบแนวรับ จาก
เสนตนทุนเฉลี่ยไดดี ทําใหรูปแบบกราฟราคาและการฟอรม ตัวของ
Indicators ตางๆ ยังมีสัญญาณลุนรีบ าวดขึ้นรอบใหมไ ด ดังนั้นถา
ไมต่ํากวาแนวรับอีก ก็ยังนาเทรดดิ้งขึ้นไปทํากําไรที่แนวตาน

CHEWA

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.67

1.66-1.63

1.71-1.73 ,
1.76-1.80

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยังมีจังหวะแกวงยอนลบ หลัง ขยับ
ขึ้นทําจุดสูงสุดใหมตอเนื่อ ง ขณะที่เ ดือ นที่แลวดัช นีวิ่ง ขึ้นมาเร็ว ดวยระยะทางมาก
พอควร ทําใหมีสัญ ญาณ Overbought และรูปแบบกราฟดัช นี รวมถึง การฟอรม ตัว
ของ Indicators ก็บอกถึงโอกาสที่จะมีรอบปรับพักฐานลงกอนไดตามคาดเดิม ดังนัน
้
เรายัง ไมแนะนําใหซื้อ ไลราคาชวงบวก แตอ าจจะชะลอการขายทํากําไรลงบางได
โดยจังหวะเลือกหุนซื้อยังนารอชวงตลาดปรับลง ซึ่งเปาหมายการปรับพัก ฐานรอบนี้
SET ยังมีสิทธิแกวงลงไปในกรอบ 1480-1450 จุดตามคาดเดิมได
แนวโน ม ระยะกลาง-ยาว แมว า SET จะยัง ขยั บขึ้ นทํ าจุด สูง สุด ใหมไ ด
ตอเนื่อง แตแนวโนมที่จะมีรอบปรับพักตัวลงสรางฐานกอนการขึ้นรอบใหมอก
ี ครัง้ ยังมี
ความเปนไปได ซึ่งลุนโอกาสที่ SET จะไหลลงไปแกวงตัวในกรอบ 1450-1480 จุด
ไดตามคาดเดิมดวย ดังนั้นหลังจากแบงสวนขายทํากําไรชวงบวกไปบางแลว ถัดจาก
นี้จะชะลอการขายบางก็ได แตยังแนะนําใหรอเลือกหุนทยอยซื้อเมื่อตลาดปรับตัวลง
ตอไปดีกวา
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หลังจากราคาปรับตัวยอนลงไปทดสอบแนวรับจากจุดต่ําเดิม อีก ครั้ง
ในชวงกอน ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเขามาหนุนใหราคามีจังหวะแกวงไต
ระดับขึ้นมาไดดีขึ้น ทําใหรูป แบบกราฟราคาและการฟอรม ตั วของ
Indicators ตางๆ เริ่ม มีสัญญาณบวกสนับ สนุน ดังนั้นถาไมยอ นต่ํา
กวาแนวรับเสียกอน คาดมีลุนขยับขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได
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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

9.80

9.55-9.40 ,
9.30-9.20

9.85-9.95

หลังจากราคาวิ่งขึ้นมาคอ นขางเร็วและแรงพอควรในรอบที่ผานมา
ชวงทายสัปดาหที่แลวเราเริ่มเห็นแรงขายกดดันใหมีจังหวะผันผวน
ขณะที่รูป แบบกราฟราคาก็มีสัญญาณบอกถึงโอกาสปรับ พัก ตัวลง
กอนได ดังนั้นจึงแนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แ นวรับ โดยใช
แนวตานเปนเกณฑซื้อกลับตัดขาดทุนได

