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“คาดวายังตองระวัง SET แกวงผันผวนและยอนลบ เพื่อสรางฐาน
รอการขยับขึ้นจริงจังอีกครั้งในรอบถัดไป ดังนั้นถาขายลดพอรตไป
แลว จะชะลอการขายบางก็ได แตซื้อใหมใหรอชวงลบดีกวา…”

SET INDEX ปดที่ 1,548.21 จุด เปลี่ยนแปลง +5.95 จุด คิดเปน +0.39%
แนวรับ

1545-1542* , 1538-1532** จุด

แนวตาน 1550-1552*** , 1555-1560** จุด

Technical View:

Technical Picks:
TVO (Bt 33.50 เปาเทคนิค 35-36 cut loss ถาหลุด 32)
AUCT (Bt 7.70 เปาเทคนิค 8-8.40 cut loss ถาหลุด 7.40)
HMPRO (Bt 11.20 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

TVO

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

33.50

32.50-32

35-36

ราคาหุน แกว งตั ว Sideway โดยมี จัง หวะขึ้น มาทดสอบแนวต า น
บริเวณ 32-32.50 อยูหลายครั้งกอนที่ลาสุดวานนี้จะทะลุผานขึ้นมา
ไดด วยมูลค าการซื้อ ขายที่หนาแนน นา จะมีโอกาสลุ นปรั บ ตั วขึ้ น
ทดสอบจุดสูงเดิม เมื่อ ป 2010-2011 และทะลุผาน จึงแนะนําเป น
หุนเก็งกําไร

AUCT

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

7.70

7.60-7.40

7.90-8 ,
8.20-8.40

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวา SET ยังขยับบวกไดแข็งแกรงกวา
ตลาดหุนเอเชียโดยรวมพอควร แตการขยับขึ้นมาคอนขางรอ นแรงในชวงหลายวันที่
ผานมา ประกอบกับในสวนของการเคลื่อนไหวในกราฟรายสัปดาหทแ
ี่ มจะมีพัก ตัวลง
บางในสัปดาหกอน แตก็ยังไมไดชวยลดโอกาสที่จะมีรอบปรับพักตัวลงในกรอบกวาง
ตามคาดเดิมลงได ดังนั้นเรายังไมแนะนําใหซื้อไลราคาชวงบวก เพราะคาดวาตลาด
ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงใหเ ปนจัง หวะเลือ กหุนทยอยซื้อ ชวงลบตามที่แนะนําไป
กอนหนานี้ไดอยู
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยัง มีแนวโนม ที่จะปรับพัก ตัวลงเพื่อ
สรางฐานรอการขึ้นจริงจังอีกครั้งในชวงถัดไป โดยโอกาสที่ SET จะปรับตัวลงไปแถว
1500 จุดหรือลุนต่ํากวายังมีความเปนไปได ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือ กหุนทยอย
ซื้อ ช วงลบดีก วา สว นหุน ที่ถื อ ลงทุนหลัง จากไดล ดพอรต ลงบ างแลว ก็ยั ง เน นถื อ
ตอเนื่องไดอยู
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สัปดาหที่แ ลวราคาปรับ ตัวยอ นลงแรงพอควร กอ นจะมาแกวงทรง
ตัวแถวแนวรับ เสนตน ทุนเฉลี่ยรายวันไดดี และเริ่ม มีสัญญาณบวก
จากการฟอรม ตัวของ Indicators อีก ครั้ง ทําใหคาดวาถาไมไ หล
หลุด ต่ํา กว าแนวรั บ ลงไปอีก ก็ มีลุ นดี ดขึ้น หาแนวต านใหทํ ากํ าไร
ตามรอบได

For SBL
HMPRO

Register : 002265
Register : 047077

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

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

11.20

11-10.70 ,
10.50-10.3

11.30-11.50

หลังจากราคาขยับ ขึ้นมาคอ นขางเร็วและแรงพอควรในรอบที่ผาน
มา ก อ นที่ ว านนี้ จ ะมี แ รงขายกดดั น มากขึ้ น ทํ า ให เ ริ่ ม อ อ นตั ว ลง
พรอมสัญญาณลบจากการฟอรม ตัวของ Indicators ระยะสั้น ทําให
คาดวามีลุนปรับ พัก ตัวลงหาแนวรับ ตางๆ กอ นได จึงแนะนํายืม หุน
short โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อกลับตัดขาดทุน

