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“หลัง SET ขยับขึ้นใกลแนวตานจากกรอบแกวงดานบน แลวมีแรง
ขายกดดันอยู ทําใหคาดวายังมีความเสี่ยงกับการปรับตัวลงตอไดอีก
ตามคาดเดิม จึงยังใหรอเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบดีกวา...”

SET INDEX ปดที่ 1,544.10 จุด เปลี่ยนแปลง -3.45 จุด คิดเปน -0.22%
แนวรับ

1540-1538* , 1535-1528** จุด

แนวตาน 1546-1548*** , 1552-1555* จุด

Technical View:

Technical Picks:
TTA (Bt 9.85 เปาเทคนิค 10.50-11 cut loss ถาหลุด 9.40)
ERW (Bt 5 เปาเทคนิค 5.30-5.60 cut loss ถาหลุด 4.86)
WHA (Bt 3.62 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับอีกครั้ง)

TTA

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

9.85

9.50-9.40

10.50 , 11

หลังจากที่แนะนําไปครั้งกอ น ราคาหุนยังไมขยับ ตัวไปไหน ลาสุด
วานนี้ มี จัง หวะดีด ตั ว ขึ้ น แรงเหนือ เส น ตน ทุ น ค า เฉลี่ ย อี ก ครั้ ง ด ว ย
มูลคาการซื้อ ขายที่หนาแนน ขณะที่ Indicator ก็สนับ สนุนในเชิง
บวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึงกลับ มาแนะนํา
เปนหุนที่นาสนใจเขาเก็งกําไรอีกครั้ง

ERW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

5

4.96-4.86

5.15-5.30 ,
5.40-5.60

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – หลังจาก SET ขยับผานเสนตนทุนเฉลี่ย
sma.5 และ 10 วันแถว 1543 จุด ขึ้นไปและเดินหนาตอ ขึ้นทดสอบแนวตานถัดไป
จากบริ เ วณกรอบแกว ง ด านบนของเมื่อ สัป ดาห กอ นหนาแถว 1555 จุ ดได ตอ แต
สุดทายก็ยังมีแรงขายชวงบวกกดดันใหดัชนีปรับตัวยอนลงหาเสนตนทุนเฉลี่ย sma.5
และ 10 วันอีกครั้ง ทําใหรูปแบบกราฟดัช นีและการฟอรม ตัวของ Indicators ยัง สง
สัญ ญาณแสดงความเสี่ ยงกับ โอกาสที่จ ะอยูใ นรอบปรับ ตัว ลงอีก ไดต ามคาดเดิ ม
ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือกหุนทยอยซื้อสะสมใหม ในชวง SET ปรับลงเชนเดิม
แนวโนมระยะกลาง-ยาว SET ยังมีโอกาสที่จะกลับไปปรับตัวลงตอ ไดอีก
ตามคาดเดิม เพื่อลุนสรางฐานใหมกอ นกลับไปวิ่ง ขึ้นหาแนวตานเปาหมายในกรอบ
1600-1650 จุดในชวงถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือ กหุนทยอยซื้อ เฉพาะชวง
SET ลบดีกวา โดยเฉพาะเมื่อดัชนีไหลลงไปใกล 1500 จุดหรือหลุดต่ํากวาลงไป
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หลังจากราคาขยับขึ้นมาคอนขางเร็วในชวงปลายเดือ นกอ นตอ เนื่อ ง
ตนเดือนนี้ ทําใหมีแ รงขายกดดันใหผันผวนในชวงหลายสัป ดาหที่
ผานมา แตก็ยังมีลักษณะทรงตัวไดดี และยังมีแ รงซื้อ ชวงบวกคอย
หนุ น ขณ ะ ที่ ช วง นี้ เ ริ่ มมี สั ญ ญ าณ บว ก จ า ก ก าร ฟอ ร มตั วข อ ง
Indicators ดวย ทําใหคาดวามีลุนวิ่งขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได
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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

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

3.62

3.52-3.46 ,
3.40-3.34

3.64-3.70

วานนี้แนะนํายืม short ไป แตราคากลับมีจังหวะขยับผานแนวตานที่
ใชเปนจุดซื้อคืนตัดขาดทุ นขึ้นได กอ นจะไหลยอ นลงมาต่ํากวาอีก
ครั้ง ทําใหรูปแบบกราฟราคายังมีลุนโอกาสปรับ ตัวลงตามคาดเดิม
ได ดั ง นั้ น ยั ง น า ยื ม หุ น short เพื่ อ รอซื้ อ ก ลั บ ที่ แ นวรั บ อี ก ครั้ ง
โดยรอบนี้จะใช 3.70 บ.เปนเกณฑซื้อ คืนตัดขาดทุนถาราคาขยับ
สูงกวาในระหวางวัน และใช 3.64 บ.เปนจุดซื้อกลับถาปดสูงกวาได

