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“SET เริ่มมีจังหวะปรับตัวลงแรงตอเนื่อง ทําใหคาดวาเร็วๆ นี้จะมี
ลุน โอกาสรีบาวดกลับชวงสั้น ไดบาง แตสุดทายยังตองระวังไหล
หลุด 1480 จุดลงไป กอนสรางฐานเพื่อขึ้นจริงจังรอบหนา...”

SET INDEX ปดที่ 1,497.51 จุด เปลี่ยนแปลง -15.11 จุด คิดเปน -1.00%
แนวรับ

1495-1490* , 1485-1480** จุด

แนวตาน 1500-1505* , 1508-1512** จุด

Technical View:

Technical Picks:
HMPRO (Bt 10.10 เปาเทคนิค 10.50-11 cut loss ถาหลุด 9.80)
SIAM (Bt 2.90 เปาเทคนิค 3.04-3.16 cut loss ถาหลุด 2.80)
BEAUTY (Bt 9.05 ซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอนดีกวา)

HMPRO

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

10.10

10-9.80

10.40-10.50
, 10.80-11

ราคายัง อยู ใ นช ว งแกว งไต ร ะดั บ ขึ้ นได ดี แม ว าช ว งนี้จ ะเนน หนั ก
ทางดานแกวงทรงตัว แคบๆ ในกรอบจํากัด แตรูป แบบกราฟราคา
และการฟอรม ตัว ของ Indicators ต างๆ ยัง สนั บ สนุน ในเชิ งบวก
ขณะที่มีแ รงซื้อ หนุนเขามาใหเ ห็นดวย ดังนั้นถาไมหลุดแนวรับ อีก
คาดวามีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได

SIAM

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซือ
้ เก็งกําไร

2.90

2.86-2.80

3-3.04 ,
3.10-3.16

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET ปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับจาก
เสนตนทุนเฉลี่ย sma.5 สัปดาหแถว 1497-1495 จุดแลวในชวงบายวานนี้ ขณะที่
รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ยังบอกถึงโอกาสที่จะหลุด
ลงต่ํากวาไดอีก โดยแนวรับถัดไปจะอยูในกรอบ 1490-1480 จุดโดยประมาณ ซึ่งเรา
คาดวาตลาดมีแนวโนม ที่จะไหลลงไปหาแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.25 วันที่
1480 จุด(+/-) ไดดวย ดังนั้นยังแนะนําใหเนนเปนเลือกหุนทยอยคอ ยๆ เขาซื้อ ชวง
ปรับลงตอเนื่องเชนเดิม
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยัง อยูใ นชวงปรับพัก ตัวลงตอ เนื่อ ง
โดยมีลุนโอกาสทีจ
่ ะไหลลงไปแถว 1480 จุด(+/-) ตอ ได ซึ่ง อาจมีจัง หวะรีบาวดก
ลับขึ้นไดบาง แตสุดทายยังมีความเสี่ยงกับการปรับตัวลงตอไดอีก เพื่อสรางฐานกอน
การพลิกกลับไปขยับบวกจริงจังตอไปในชวงหนา ดัง นั้นแมวาเราจะแนะนําใหเ ลือ ก
หุนทยอยซื้อชวงลบ แตยังเนนเปนลักษณะคอยๆ ตั้งรับไมตองรีบ
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หลังจากมีวอลุม หนุนขึ้นมาเมื่อ สัป ดาหกอ น แมจะปรับ ยอ นลงบาง
แตก็ยังแกวงทรงตัวเหนือแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ ได
ดี และวานนี้ยังมีวอลุมหนุนเขามาอีกครั้ง พรอมทั้งการฟอรม ตัวของ
Indicators ตางๆ ก็ยังสงสัญญาณในเชิงบวก ดังนั้นถาไมยอ นต่ํ า
กวาแนวรับเสียกอน คาดมีลุนดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได
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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

9.05

9-8.90 ,
8.80-8.7

9.10-9.40

แนะนํา เปนหุน ยืม short ไปแถว 9.90 บ. โดยตั้ง เปาซื้อ กลับ ทํ า
กําไรเมื่อ ราคาไหลลงต่ํากวา 9.5 บ. ซึ่งราคาปรับ ตัวลงมาใหแ ลว
และวานนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับ จากแนวรับ เสนตนทุนเฉลี่ย sma.25 วัน
ใหเห็นดวย ดังนั้นแนะนําซื้อ กลับ เพื่อ ทํากําไรไวกอ นดีก วา สวนถา
จะเขาซื้อเพื่อเทรดดิ้งลุนรีบาวดตองระวังแรงขายจากแนวตานดวย

