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“SET เริ่มแกวงตัวผันผวนและยอนลบมากขึ้น ทําใหยังลุนโอกาส
พักตัวลง กอนขึ้นตอไดอยู ดังนั้นยังแนะนําใหเลือกหุนรอทยอยซื้อ
ชวงตลาดปรับลงเชนเดิมดีกวา...”

SET INDEX ปดที่ 1,548.13 จุด เปลี่ยนแปลง -0.08 จุด คิดเปน -0.01%
แนวรับ

1545-1540* , 1538-1532** จุด

แนวตาน 1550-1554*** , 1556-1560** จุด

Technical Picks:
MINT (Bt 41.75 เปาเทคนิค 43-45 cut loss ถาหลุด 40)
ICHI (Bt 13 เปาเทคนิค 13.70-14.50 cut loss ถาหลุด 12.60)
HMPRO (Bt 10.80 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)

MINT

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

41.75

41-40

43-43.25 ,
44.50-45

ราคาหุนพักตัวลงมาหลังจากปรับ ตัวขึ้นในรอบกอ น แตแ นวรับ ตาม
กรอบเสนแนวโนม ขาขึ้นถือ วาทํางานไดดีโดยมีแ รงซื้อ กลับ เขามา
และทําใหราคาดีดตัวขึ้นเหนือ แนวเสนตนทุนคาเฉลี่ยอีก ครั้งวานนี้
ขณะที่ Indicator ก็ส งสัญ ญาณในเชิงบวก นา จะมี ลุนปรับ ตั วขึ้ น
ทดสอบจุดสูงเดิมและทะลุผาน จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

ICHI

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

13

12.9012.60

13.40-13.70
, 14-14.50

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET เริ่มมีแรงขายกดดันมากขึ้น ทําให
วานนี้แมวาดัชนีจะยังขยับบวกขึ้นทําจุดสูงสุดใหมไดอีกในชวงแรกของวัน แตสด
ุ ทาย
ก็เริ่มเนนหนักทางดานแกวงตัวดานลบ ทําใหรูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรม ตัวของ
Indicators ตางๆ ยัง มีสัญ ญาณแสดงถึง โอกาสปรับพัก ตัวลงกอ นไดตามคาดเดิม
ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือ กหุนทยอยเขาซื้อ ใหมใ นชวง SET ปรับตัวลงตอ ดีก วา
ซึ่งแนวรับหลักของการปรับพัก คาดวาจะอยูที่บริเวณ 1500 จุดหรือต่ํากวาได
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยัง มีแนวโนม ที่จะปรับพัก ตัวลงเพื่อ
สรางฐานรอการขึ้นจริงจังอีกครั้งในชวงถัดไป โดยโอกาสที่ SET จะปรับตัวลงไปแถว
1500 จุดหรือลุนต่ํากวายังมีความเปนไปได ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือ กหุนทยอย
ซื้อ ชว งลบดีก ว า สํ าหรั บหุน ที่ถือ ลงทุ น...หลั ง จากได ลดพอรต ลงบ างแลว สวนที่
เหลือก็สามารถเนนถือตอเนื่องไดอยู
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หลัง จากราคาดี ดตั วผา นแนวต านจากเสน ตนทุ นเฉลี่ย ระดับ ต างๆ
ขึ้นมาไดแลวตั้งแตกลางเดือนกอน ชวงหลังก็ยังแกวงทรงตัวเหนือ
เสนตนทุนเฉลี่ยไดดี ทําใหรูปแบบกราฟราคาและการฟอรม ตัวของ
Indicators มีสญ
ั ญาณเชิงบวก ขณะที่วานนี้แ รงซื้อ เริ่ม กลับ มาหนา
ตาขึ้นอีกครั้ง ทําใหคาดวามีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได
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ซื้อคืนปด
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

10.80

10.7-10.6 ,
10.4-10.2

10.90-11.10

เมื่อวานนี้แนะนําเปนหุนยืม short ไปแถว 11.20 บ. เพื่อ รอซื้อ กลับ
ทํา กํา ไรแถว 10.70 บ.หรื อ ต่ํ า กว า ซึ่ง ราคาปรั บ ตั วลงมาใหแ ล ว
ดังนั้นแนะนําทยอยซื้อกลับเพื่อรับรูกําไรไดเ ลย แตเ นื่อ งจากรอบที่
ผ า นมาราคาขึ้ น มาเยอะ ทํ า ให ยั ง มี โ อกาสพั ก ตั ว ลงต อ เนื่ อ งได
ดังนั้นถาจะซื้อเพื่อเทรดดิ้งลุนรีบาวด ควรตามดูแรงซื้อกอนดวย

