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“แม SET ยังบวกตอได แตก็ตองระวังกรอบบวกจํากัดและมีสิท ธิ
ปรับพักตัวลงอีกครั้ง กอนลุนสรางฐานเพื่อการขยับขึ้นจริงจังตอไป
ในรอบหนา ดังนั้นยังนารอเลือกหุนทยอยซือ้ ชวงลบมากกวา!!”

SET INDEX ปดที่ 1,518.69 จุด เปลี่ยนแปลง +10.76 จุด คิดเปน +0.71%
แนวรับ

1515-1512* , 1507-1500** จุด

แนวตาน 1520-1522* , 1524-1526** , 1530-1534*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
CCET (Bt 2.86 เปาเทคนิค 3-3.04 cut loss ถาหลุด 2.74)
BLAND (Bt 1.59 เปาเทคนิค 1.65-1.74 cut loss ถาหลุด 1.56)
BEC (Bt 23.90 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

CCET

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

2.86

2.80-2.74 ,
2.70

2.90 , 3-3.04

ราคาหุนแกวงตัว Sideway ทําฐานมาไดพักใหญหลังจากปรับ ตัวลง
มาอยางต อ เนื่อ ง ลาสุดวานนี้เ ริ่ม มีจังหวะดีดตัวขึ้นไดคอ นขางแรง
ดวยมูลคาการซื้อขายที่หนาแนนผิดปกติ ขณะที่ Indicator ตางๆก็
สงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ
จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

BLAND

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.59

1.58-1.56

1.62-1.65 ,
1.67-1.74

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – ทายสัปดาหที่แลว SET ยัง รีบาวดขึ้น
ตอเนื่อง และมาแกวงตัวเหนือเสนตนทุนเฉลี่ย sma.5 และ 10 วันแถว 1512 จุดได
ดวย ทําใหยัง มีลุน โอกาสขยับบวกต อ ไดอีก ในเชาวันนี้ อยางไรก็ตามรู ปแบบการ
เคลื่อนไหวของกราฟดัชนีรายสัปดาหถือวามีสัญญาณเชิงลบ หลังจากตลาดขยับบวก
ตอเนื่องมาหลายสัปดาหแลว ดังนั้นเราคาดวากรอบบวกชวงนีน
้ าจะยังคอนขางจํากัด
และมีแนวโนมเขาสูร อบปรับพักตัวลงใหเปนโอกาสในการเลือกหุนซือ
้ ใหมได กอนจะ
สรา งฐานสํ าหรั บ การกลับ ไปขยับ บวกจริ ง จัง ตอ ในรอบหนา ตามคาด ดั ง นั้ นเรายั ง
แนะนําใหรอเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบเชนเดิมไวกอนดีกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยัง มีแนวโนม ที่จะปรับพัก ตัวลงเพื่อ
สรางฐานรอการขึ้นจริงจังรอบใหม ซึ่งยังมีสิทธิไหลลงไปแถว 1480 จุดหรือ หลุดต่ํา
กวากอนได ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบดีกวา โดยหลังจากซือ
้
แลวแนะนําใหเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญในชวงถัดไปได
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ราคาดีดขึ้นมาแกวงทรงตัวเหนือ เสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ ไดอีก
ครั้ง ทําใหรูป แบบการเคลื่อ นไหวของกราฟราคาและการฟอรม ตัว
ของ Indicators ตางๆ มีสัญญาณในเชิงบวก คาดวาถาไมยอ นต่ํา
กวาแนวรับลงไปอีก ก็ยังมีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานต างๆ ใหทํากําไร
ตามรอบได ดังนั้นถาไมหลุดแนวรับนาเทรดดิ้งตามตอ

For SBL
BEC

Register : 002265
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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 จํา กัด (มหาชน) อาจเปนผูดูแลสภาพคลอ ง (Market Maker) และผูอ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพยที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ
อาจจัดทําบทวิเคราะหของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือ ชี้ชวน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน

หนา 1 จาก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

23.90

23.30-23 ,
22.80

24-24.50

ราคายังไหลยอนลงมาเคลื่อนไหวต่ํากวาเสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ
ทั้งในกราฟรายวันและกราฟรายสัป ดาหอีก ครั้ง ทําใหรูป แบบกราฟ
ราคาดูออนแอ ขณะที่ Indicators ตางๆ ก็ฟอรมตัวในเชิงลบ ทําให
มีลุนไหลลงหาแนวรับอื่นๆ ตอได จึงแนะนํายืม หุน short เพื่อ รอซื้อ
คืนที่แนวรับ โดยใชแนวตานเปนเกณฑในการซื้อตัดขาดทุน

