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“แม SET จะพลิกกลับมาแกวงทรงตัวดานบวก แตก็อยูภายใตกรอบ
แกวงเดิม และยังมีแรงขายกดดันอยู ทําใหคาดวายังมีสิทธิปรับลง
ตอไดอีกตามคาดเดิม ดังนั้นรอเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบดีกวา...”

SET INDEX ปดที่ 1,549.41 จุด เปลีย
่ นแปลง +5.31 จุด คิดเปน +0.34%
แนวรับ

1545-1542* , 1538-1532** จุด

Technical Picks:
CHEWA (Bt 1.72 เปาเทคนิค 1.80-2 cut loss ถาหลุด 1.64)
JSP (Bt 1.40 เปาเทคนิค 1.45-1.52 cut loss ถาหลุด 1.36)
ROBINS (Bt 64.75 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

CHEWA

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.72

1.68 , 1.64

1.80 , 2

ราคาหุนแกวงตัว Sideway มาพัก ใหญหลังจากปรับ ตัวลงมาตั้งแต
ตนเดือน มิ.ย. เมื่อวานนี้ Volume เริ่มเขา ราคาเริ่ม ขยับ ขึ้นแรงและ
ปดเหนือ แนวเส นต นทุน คา เฉลี่ ยได ขณะที่ Indicator ต างๆก็ส ง
สัญญาณสนับ สนุน นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึง
แนะนําเปนหุนเก็งกําไร

JSP

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

1.39-1.36

1.43-1.45 ,
1.48-1.52

แนวตาน 1552-1555* , 1558-1562** จุด
ซื้อเก็งกําไร

1.40

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวาเมื่อวันศุก รที่ผานมา SET จะพลิก
กลับขึ้นไปแกวงตัวดานบวกไดทั้ง วัน หลัง จากมีจัง หวะพัก ตัวลงบางในวันกอ นหนา
แตกรอบบวกยังคอนขางจํากัด และเปนการเคลื่อนไหวอยูใ ตจุดสูง สุดเดิม ของกรอบ
แกวงตัวชวงที่ผานมา รวมทั้งยังมีแรงขายชวงบวกกดดันอยูดวย ขณะทีร่ ูปแบบกราฟ
ดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ก็ยังสงสัญญาณแสดงความเสี่ยงกับโอกาสที่
จะอยูในรอบปรับตัวลงอีกไดตามคาดเดิม ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือกหุนทยอยซื้อ
สะสมใหมชวง SET ปรับลงดีกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยังมีโอกาสที่จะกลับไปปรับตัวลงตอ
ไดอีกตามคาดเดิม เพื่อลุนสรางฐานใหมกอ นกลับไปวิ่ง ขึ้นหาแนวตานเปาหมายใน
กรอบ 1600-1650 จุดในชวงถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือกหุน
 ทยอยซือ
้ เฉพาะ
ชวง SET ลบ โดยเฉพาะเมื่อดัชนีไหลลงไปใกล 1500 จุดหรือหลุดต่ํากวาลงไป
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หลังจากราคาแกวงทรงตัวไดดีม าพัก ใหญ ชวงนี้เ ริ่ม มีแ รงซื้อ หนุน
ใหมีจังหวะขยับบวกกลับขึ้นมาไดบาง พรอ มทั้งมีสัญญาณบวกจาก
การฟอรมตัวของ Indicators สนับ สนุน ขณะที่รูป แบบกราฟราคาก็
บอกถึงโอกาสมีรอบรีบ าวดขึ้นหาแนวต านใหทํากําไรตามรอบได
ดังนั้นถาไมยอนต่ํากวาแนวรับเสียกอน นาสนใจเทรดดิ้งตาม
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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

64.75

64-63 ,
62-60

65-66

ราคาดีดกลับ ขึ้ นไปทดสอบแนวต านจากจุด สูงสุ ดเดิ ม แถว 68 บ.
(+/-) มา แลวยังมีแรงขายกดดันใหซึมกลับ ลงมาต่ํากวาเสนตนทุน
เฉลี่ย ระดับ ตางๆ ทั้ง ในกราฟรายวันและกราฟรายสัป ดาห ขณะที่
Indicators ก็ฟอรมตัวคอนขางออนแอ ทําใหคาดวามีลุนปรับ ตัวลง
หาแนวรับใหซื้อกลับทํากําไรได จึงแนะนํายืมหุน short โดยใชแ นว
ตานเปนเกณฑซื้อคืนตัดขาดทุน

