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“แม SET ยังมีลักษณะแกวงทรงตัวไดอยู แตคาดวาเปนการผันผวน
และเนนปรับตัวลงตอกอนมากกวา ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือก
หุนคอยๆ ทยอยซื้อชวง SET ลบตอไปดีกวา!!!”

SET INDEX ปดที่ 1,544.15 จุด เปลีย
่ นแปลง -5.26 จุด คิดเปน -0.34%
แนวรับ

1540-1538* , 1532-1530** จุด

แนวตาน 1546-1550* , 1553-1558** จุด

Technical View:

Technical Picks:
CKP (Bt 3.26 เปาเทคนิค 3.40-3.60 cut loss ถาหลุด 3.10)
AUCT (Bt 7.75 เปาเทคนิค 8-9 cut loss ถาหลุด 7.50)
TTCL (Bt 24.20 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

CKP

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

3.26

3.20-3.10

3.40 , 3.60

หลังจากปรับตัวขึ้นมาในรอบกอ น ราคาหุนพัก ตัว Sideway ทําฐาน
มาไดซั ก ระยะ ล าสุด วานนี้ จะเริ่ม มีจัง หวะดี ดตัว ขึ้น เหนือ แนวเส น
ต น ทุ น ค า เฉลี่ ย ได อี ก ครั้ ง ด ว ยมู ล ค า ก ารซื้ อ ขายที่ ห นาแ น น ขึ้ น
ขณะที่ Indicator ตางๆก็สงสัญญาณสนับ สนุนในเชิงบวก นาจะมี
ลุนปรับตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

AUCT

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

7.75

7.70-7.50

8-8.40 ,
8.70-9

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET ยัง แกวง ตัวผั นผวนอยู ใ นกรอบ
แกวงเดิม โดยมีแรงขายจากแนวตานดานบนของกรอบแกวงกดดันอยู ขณะที่รูปแบบ
กราฟดัชนีทั้ง รายวันและรายสัปดาห ที่ขึ้นมาคอ นขางรอ นแรงในรอบกอ นหนา ก็ ยัง
บอกถึงแนวโนมพักตัว รวมทั้ง Indicators ตางๆ ก็ฟ อรม ตัวออ นแอลง ทําใหเ รายัง
คาดวา SET มีโอกาสที่จะอยูในรอบปรับตัวลงตอ อีก สัก ระยะ ดัง นั้นเรายัง แนะนําให
เลือกหุนคอยๆ ทยอยซื้อสะสมใหมชวง SET ปรับลงเชนเดิมดีกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยังอยูในชวงปรับตัวลงตอ ไดอีก ตาม
คาดเดิม เพื่อลุนสรางฐานใหมกอนกลับไปวิ่งขึ้นหาแนวตานเปาหมายในกรอบ 16001650 จุดในรอบถัดไป ดัง นั้นเรายัง แนะนําใหรอเลือ กหุนทยอยซื้อ เฉพาะชวง SET
ลบ โดยเฉพาะเมื่อดัชนีไหลลงไปใกล 1500 จุดหรือหลุดต่ํากวาลงไป
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รอ บที่ แ ล ว แ นะนํ า เท รดดิ้ ง ไป แ ต ร าคาร ว งหลุ ด จุ ด ตั ด ขาดทุ น
เสียก อ น แตหลั งจากนั้น ก็คอ ยๆ ไตระดั บ กลั บ ขึ้น มายืน เหนื อ เส น
ตนทุนเฉลี่ยระดับตางๆ ไดอีกครั้ง ทําใหรูป แบบกราฟราคาและการ
ฟอรมตัวของ Indicators ยังกลั บ มาดูดีไ ดอีก คาดวาถาไมยอ นต่ํา
กวาแนวรับเสียกอน ก็มีลุนวิ่งขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรไดใหม
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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 บริษัทไมมีความประสงคทจี่ ะชักจูงหรือชี้ชวนใหผูลงทุน 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

24.20

23.50-23 ,
22.80

24.50-25

ราคาเหวี่ยงผันผวนและออนตัว หลังจากรอบกอ นวิ่งขึ้นมาคอ นขาง
เร็ว และเริ่ม มี จังหวะปรั บ ตัวลงมาแกวง ต่ํากวาเส นตน ทุนเฉลี่ยใน
กราฟรายวั น พร อ มทั้ง มี สั ญญาณอ อ นแรงจากการฟอร ม ตั ว ของ
Indicators กดดัน ทํา ใหมี ลุนซื้ อ กลั บ ทํา กํา ไรตามแนวรั บ ได จึ ง
แนะนํายืมหุน short โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อคืนตัดขาดทุน

