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“คาด SET รีบาวดกลับแคชวงสั้นกอน ทําใหกรอบบวกยังมีจํากัด
หลังจากนั้นยังมีสิทธิปรับพักตัวลงอีก ซึ่งยังลุนรอซื้อแถว 1480 จุด
หรือหลุดต่ํากวาได กอนสรางฐานเพื่อขยับขึ้นจริงจังในรอบหนา...”

SET INDEX ปดที่ 1,507.47 จุด เปลี่ยนแปลง +9.96 จุด คิดเปน +0.67%
แนวรับ

1505-1502** , 1497-1493*** จุด

แนวตาน 1508-1512*** , 1515-1518* , 1520-1524** จุด

Technical View:

Technical Picks:
TASCO (Bt 27.25 เปาเทคนิค 28-29 cut loss ถาหลุด 26)
SCN (Bt 7.65 เปาเทคนิค 8-8.50 cut loss ถาหลุด 7.45)
ROBINS (Bt 63.50 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

TASCO

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

27.25

26.50-26

28-29

หลั ง จากที่ ป รั บ ฐานลงมาพอควรราคาหุ น เริ่ ม มี จั ง หวะแ กว ง ตั ว
Sideway มาไดซก
ั ระยะ ลาสุดวานนี้เ ริ่ม มีแ รงซื้อ เขามาใหเ ห็นมาก
ขึ้น และทํ า ใหร าคาหุ น ดี ดตั ว ขึ้ น เหนื อ แนวเส น ต น ทุน ค า เฉลี่ ย ได
ขณะที่ Indicator ตางๆก็สงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัว
ขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

SCN

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

7.65

7.55-7.45

7.95-8.15 ,
8.25-8.50

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – คาดวา SET รีบาวดกลับขึ้นมาแกวงบวก
วานนี้ ยังเปนเพียงการดีดกลับหลัง จากปรับตัวลงแรงในชวง 2 วันกอ นหนาเทานั้น
ขณะทีร่ ูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ยังบอกถึงแนวโนมที่
ดัชนีจะยังมีจังหวะแกวง ตัวยอ นลบลงอีก มากกวา โดยแนวรับถัดไปคาดวาจะอยูใ น
กรอบ 1480-1460 จุดโดยประมาณ เพื่ อ สร างฐานสํา หรับพลิก กลับไปแกว ง บวก
จริงจังในรอบถัดไป ดังนั้นกรอบบวกชวงนี้จึงยังมีคอนขางจํากัด เราจึงยังแนะนําใหรอ
เลือกหุนทยอยซื้อชวงลบเชนเดิมไวกอนดีกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยังอยูในชวงปรับพัก ตัวลงเพื่อ สราง
ฐานรอการขึ้นจริงจังรอบใหม ซึ่งยังมีลุนโอกาสไหลลงไปแถว 1480 จุดหรือ หลุดต่ํา
กวากอนได ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบดีกวาอยู และหลังจาก
ซื้อแลวแนะนําใหเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญในชวงถัดไปได
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รอบกอนแนะนําเทรดดิ้งไป ราคาขยับขึ้นชนไดที่แ นวตานแรกใกลๆ
8 บ.แลวมีจังหวะปรับพักตัวลงมา แตเ มื่อ ไหลลงทดสอบกรอบแนว
รับ แลวยังมีแ รงซื้อ พยุงราคาไวไ ดดี ทํ าใหรูป แบบกราฟราคาและ
การฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ยังไมเ สียหาย ดังนั้นถาไมหลุด
แนวรับเสียกอนก็ยังลุนขึ้นหาแนวตานอื่นๆ ใหทํากําไรตอได
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ยืมหุน short

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอ มูลที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อ ถือ และ/
หรือมีความถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็น
ที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิม่ เติมไดตลอดเวลาโดยไมตอ 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

63.50

62-61.50 ,
60-59

64.50-65.50

ราคาลงมาต่ํา กวาเส นตนทุน เฉลี่ยระดับ ตา งๆ ที่อ ยูเ คลื่อ นไหวอยู
แถว 64.50 บ.แลว แมจะมีแ รงซื้อ หนุนใหรีบ าวดก ลับ ไดบาง แตก็
ยังมีแ รงขายจากแนวตานดังกลาวกดดันอยู ขณะที่ Indicators ก็
ฟอรมตัวออนแรง ทําใหคาดวามีลุนไหลลงหาแนวรับ อื่นๆ ตอ ได จึง
แนะนํายืมหุน short โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อตัดขาดทุน

