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“หลังจาก SET ขยับขึ้นมากวา 100 จุดในชวงเดือนเศษ ทําใหมีลุน
โอกาสปรับพักตัวสักระยะกอนขยับขึ้นรอบใหม ดังนั้นยังแนะนําให
เลือกหุนทยอยซื้อสะสมใหมในชวงลบดีกวา...”

SET INDEX ปดที่ 1,512.62 จุด เปลี่ยนแปลง -11.45 จุด คิดเปน -0.75%
แนวรับ

1510-1508* , 1505-1497** จุด

แนวตาน 1516-1520* , 1522-1526** จุด

Technical View:

Technical Picks:
DCC (Bt 4.34 เปาเทคนิค 4.5-4.7 cut loss ถาหลุด 4.28)
J (Bt 2.82 เปาเทคนิค 2.90-3.04 cut loss ถาหลุด 2.74)
CPN (Bt 55 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)

DCC

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

4.34

4.34-4.28

4.42-4.54 ,
4.60-4.70

หลังจากราคาขยับ ขึ้นมาแกวงตัวเหนือ เสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ต างๆ
ไดแลว ก็เริ่มแกวงทรงตัวไดดี โดยมีแ รงซื้อ หนุนชวงบวก และการ
ฟอรมตัวที่ดีของ Indicators สนับสนุน ดังนั้นถาไมยอ นต่ํากวาแนว
รับลงไปอีก คาดวามีลุนโอกาสขยับไตระดับ ขึ้นหาแนวตานอื่นๆ ตอ
เพื่อใหทํากําไรตามรอบได

J

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

2.82

2.80-2.74

2.90-2.94 ,
2.98-3.04

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET เริ่ม มีจัง หวะปรับตัวลงแรงมากขึ้น
แลว หลังจากกอนหนานี้ขยับขึ้นทําสูงสุดใหมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงเดือ น
เศษที่ผานมาดัชนีวิ่งขึ้นกวา 100 จุดโดยยังไมมีรอบปรับพัก ตัวจริง จัง เทาใดนัก ทํา
ใหมีสัญญาณ Overbought กดดันอยู ดังนั้นเรายัง ไมแนะนําใหซื้อ ไลราคาชวงบวก
โดยนามองหาจังหวะเลือกหุนทยอยซือ
้ ใหมในชวงตลาดปรับลงดีก วา ซึ่ง เปาหมาย
การปรับพักฐานรอบนีย
้ ังมีสิทธิแกวงลงไปแถว 1480 จุดและลุนต่ํากวาไดดวย
แนวโนมระยะกลาง-ยาว เรายัง คาดวา SET มีแนวโนม ที่จะเขาสูรอบปรับ
พักตัวลงสรางฐานกอ นการขึ้นรอบใหมอีก ครั้ง ซึ่ง มีลุนโอกาสที่ SET จะไหลลงไป
แถว 1480 จุดหรือต่ํากวาไดตามคาด ดังนั้นหลังจากแบงสวนขายทํากําไรชวงบวกไป
บางแลว ถัดจากนี้จะชะลอการขายบางก็ได แตยังแนะนําใหรอเลือกหุนทยอยซื้อเมื่อ
ตลาดปรับตัวลงตอไป
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หลังจากขยับบวกขึ้นมาเหนือเสนตนทุนเฉลี่ยรายวันไดแ ลว ราคาก็
เริ่ ม แ ก ว ง ท รงตั ว ได ดี แ ละ ช ว งนี้ เริ่ ม มี จั ง ห วะขยั บผ า น ขึ้ น ม า
เคลื่อนไหวสูงกวาเสนตนทุนเฉลี่ยรายสัปดาหไ ดดวย ทําใหรูป แบบ
กราฟราคาและการฟอรมตัวของ indicators ยังสนับ สนุนในเชิงบวก
ดังนั้นถาไมยอนหลุดแนวรับอีก คาดวามีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานได

For SBL
CPN
ซื้อคืนปด
short
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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

หนา 1 จาก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

55

54.75-54 ,
53.50-53

55.50-56

แนะนําเปนหุนยืม short ไปตั้งแตตนสัปดาหกอ นแถว 58 บ.โดยตั้ง
เปาซื้อคืนทํา กําไรแถว 56 บ.หรือ ต่ํากวา ซึ่งราคาปรับ ตัวลงมาให
แลว ดังนั้น แนะนําทยอยซื้อ กลับ เพื่อ รับ รูกํา ไรไดเ ลย สวนถาจะดู
จังหวะซื้อเพื่อเทรดดิ้งลุนรีบาวด ตองตามดูแรงซื้อ จากแนวรับ ระดับ
ตางๆ กอน

