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“คาด SET ยังมีสิทธิแกวงผันผวนและยอนลบลงอีกมากกวา ซึ่งมี
ลุน รอทยอยซื้ อใกลๆ 1480 จุดหรือหลุ ดต่ํากวาได ด ว ย กอนที่จ ะ
สรางฐานเพื่อรอการขยับขึ้นจริงจังตอไปในรอบหนา!!!”

SET INDEX ปดที่ 1,507.93 จุด เปลี่ยนแปลง +0.46 จุด คิดเปน +0.03%
แนวรับ

1505-1502* , 1497-1493** จุด

แนวตาน 1510-1512* , 1515-1518** จุด

Technical View:

Technical Picks:
DCON (Bt 0.77 เปาเทคนิค 0.80-0.90 cut loss ถาหลุด 0.74)
CENTEL (Bt 41.50 เปาเทคนิค 42.50-46 cut loss ถาหลุด 40)
SPALI (Bt 24.70 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

DCON

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

0.77

0.74 , 0.72

0.80 , 0.850.90

หลังจากพุงขึ้นมาในรอบกอน ราคาหนมีจังหวะพัก ฐานลงมาพอควร
กอนที่ลาสุดวานนี้จะเริ่มดีดตัวขึ้นไดอีก ครั้งดวยมูลคาการซื้อ ขายที่
หนาแนน ขณะที่ Indicator ตางๆก็เ ริ่ม กลับ มาสง สัญญาณในเชิ ง
บวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุน
เก็งกําไร

CENTEL

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

41.50

41-40

42.50-43 ,
44-46

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – เมื่อ วานนี้ SET รีบาวดตอ เนื่อ งขึ้นไป
แกวง ตัวทดสอบแนวตานจากเสนตนทุ นเฉลี่ย sma.5 และ 10 วันในกรอบ 15101512 จุด แลวยัง มีแรงขายกดดันให ปรับตัวยอ นลงมาปดต่ํากวาอีก ขณะที่รูปแบบ
กราฟดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ยังบอกถึงโอกาสแกวงพักตัวลงตอ
มากกวา ทําใหยังตองระวังการปรับพักตัวลงไปทดสอบแนวรับในกรอบ 1480-1460
จุด โดยประมาณในชว งถั ด ไปตามคาดเดิม ก อ นจะลุ น สร า งฐานสํ า หรับ การพลิ ก
กลับไปขยับบวกจริงจังอีกครั้งในรอบถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือ กหุนทยอย
ซื้อชวงลบเชนเดิมไวกอนดีกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยัง มีแนวโนม ที่จะปรับพัก ตัวลงเพื่อ
สรางฐานรอการขึ้นจริงจังรอบใหม ซึ่งยังมีสิทธิไหลลงไปแถว 1480 จุดหรือ หลุดต่ํา
กวากอนได ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบดีกวา โดยหลังจากซือ
้
แลวแนะนําใหเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญในชวงถัดไปได
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หลังจากราคาไดป รับ พัก ตัวยอ นลงทดสอบแนวรั บ จากเสนตนทุ น
เฉลี่ยระดับ ตางๆ อีก ครั้ง ซึ่ง ก็ยังมีแ รงซื้อ พยุงราคาไวไ ด ดี ทําให
รูปแบบกราฟราคายังแสดงถึงโอกาสที่จะแกวงไตระดับ ขึ้นตอ ไดอีก
ดัง นั้ น ถ า ราคาไม ไ หลลงหลุ ด ต่ํ า กว า แนวรั บ เสี ย ก อ น ก็ ถื อ ว า ยั ง
นาสนใจเทรดดิ้งตามขึ้นไปรอทํากําไรทีแ
่ นวตานได
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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
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24.70
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ราคาขยับ ขึ้นมาคอ นขางมาก กอ นที่ ระยะหลังเริ่ม มีแ รงขายกดดั น
ใหแกวงตัวผันผวนในกรอบจํากัดมากขึ้น ทําใหรูป แบบกราฟราคา
และการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ มีสัญญาณออ นแอใหเ ห็น
คาดวามีลุน ไหลลงหาแนวรับ ให ซื้อ กลับ ทํากํ าไรได จึ งแนะนํายื ม
หุน short โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อคืนตัดขาดทุน

