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“คาด SET ยังมีโอกาสแกวงตัวผันผวนและยอนลบไดตามคาด กอน
ลุนขึ้นตอจริงจังในรอบถัดไป ดังนั้นยังแนะนําใหรอเลือกหุนทยอย
ซื้อชวงตลาดปรับลงเชนเดิมดีกวา...”

SET INDEX ปดที่ 1,552.64 จุด เปลี่ยนแปลง +4.51 จุด คิดเปน +0.29%
แนวรับ

1550-1542* , 1538-1532** จุด

แนวตาน 1554-1556* , 1558-1562** จุด

Technical View:

Technical Picks:
WORK (Bt 37.75 เปาเทคนิค 40-41 cut loss ถาหลุด 36.50)
BTW (Bt 4.46 เปาเทคนิค 4.60-4.80 cut loss ถาหลุด 4.34)
ROBINS (Bt 65 ซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนกอนดีกวา)

WORK

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน
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ราคาหุน ปรั บ ตัว ลงมาต อ เนื่ อ งในช วง 2 เดือ นที่ผ านมาโดยลงมา
ทดสอบแนวรับบริเวณ 35.50 บาทกอนที่วานนี้จะเริ่ม มีจังหวะดีดตัว
ขึ้นแรงดวยมูลคาการซื้อ ขายที่หนาแนนผิดปกติ ขณะที่ Indicator
ตางๆก็ก ลับ มาสงสัญญาณในเชิงบวกอีก ครั้ง นาจะมีลุนรีบ าวดขึ้ น
ทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร
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ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

4.46

4.44-4.34

4.60-4.66 ,
4.72-4.82

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมปลายสัปดาหทแ
ี่ ลว SET ยังสามารถ
แกวงทรงตัวดานบวกไดอีก แตรูปแบบกราฟรายวันเริ่ม มีจัง หวะแกวง ผันผวนมากขึ้น
หลังจากกอนหนานั้นดัชนีวิ่งขึ้นมาคอนขางเร็วและแรงพอควรแลว ขณะทีร่ ูปแบบการ
เคลื่อ นไหวของกราฟดัช นีและการฟอรม ตัวของ Indicators ระยะตางๆ ยัง มีความ
เสี่ยงจากสัญญาณปรับพักตัวลงกอนตามคาดเดิม ดังนั้นเรายัง แนะนําใหรอเลือ กหุน
ทยอยเขาซื้อใหมในชวง SET ปรับตัวลงดีกวา ซึ่ง เรายัง คาดวา SET มีสิทธิแกวง ลง
ไปใกลแนวรับที่บริเวณ 1500 จุดหรือต่ํากวาได
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยัง มีแนวโนม ที่จะปรับพัก ตัวลงเพื่อ
สรางฐานรอการขึ้นจริงจังอีกครั้งในชวงถัดไป โดยโอกาสที่ SET จะปรับตัวลงไปแถว
1500 จุดหรือลุนต่ํากวายังมีความเปนไปได ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือ กหุนทยอย
ซื้อชวงลบตอไป สวนหุนที่ถือลงทุนก็ยังสามารถเนนถือตอเนื่องไดอยู
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หลังจากราคาไหลลงมาตั้งแตวันที่เริ่มเขาเทรดเมื่อ กลางเดือ นกอ น
แตสัปดาหที่แลวเริ่มแกวงทรงตัวไดดีขึ้น พรอมมีแ รงรับ โดยเฉพาะ
วันสุดทายของสัป ดาหมีแ รงซื้อ หนาตาชวยดันราคาขึ้นมาปดได ดี
ทํ า ให รู ป แบบกราฟราคาและการฟอร ม ตั ว ของ Indicators ส ง
สัญญาณบวก คาดมี ลุนขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ ได (ขึ้ น XD @
0.27 บ.ในวันที่ 24 ส.ค.)
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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 นํา ออกแสดงหรือ 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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64-62 ,
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66-67

แนะนํายืมหุน short ไปที่ 64-65 บ. ตั้งแตตนเดือ น โดยตั้งเปาซื้อ
คืนทํากําไรแถว 62 บ. หรือ ต่ํากวา ซึ่งราคาปรับ ตัวลงแตะแนวรั บ
62 บ. ใหเห็นบางแลว แตมีแรงซื้อหนุนกลับขึ้นมาไดเร็ว และปดสิ้น
วันไดดีดวย ทําใหเสี่ยงกับการที่จะขยับ ขึ้นตอ ไดใ หม ดังนั้นแนะนํา
ซื้อกลับตัดขาดทุนกอนดีกวา โดยเฉพาะถาผานแนวตานขึ้นไปได

