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“SET ขยับบวกกลับขึ้นมาได แตก็ยังมีกรอบบวกแคบและแกวงผัน
ผวนตอเนื่อง ทําใหยังมีลุน ปรับตัวลงตอไดอีกมากกวา ดังนั้น ยัง
แนะนําใหรอเลือกหุนคอยๆ ทยอยซื้อชวง SET ลบตอไปดีกวา…”

SET INDEX ปดที่ 1,546.13 จุด เปลี่ยนแปลง +1.98 จุด คิดเปน +0.13%
แนวรับ

1540-1538* , 1532-1530** จุด

แนวตาน 1546-1550* , 1553-1558** จุด

Technical View:

Technical Picks:
LPH (Bt 9.55 เปาเทคนิค 9.80-10.20 cut loss ถาหลุด 9)
TPBI (Bt 15.60 เปาเทคนิค 16-17 cut loss ถาหลุด 15.30)
WHA (Bt 3.48 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)

LPH

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

9.55

9.20-9

9.80 , 1010.20

ราคาหุน ปรับ ตัว ลงมาแถวจุด เริ่ ม ตน ของการปรั บ ขึ้น ในรอบที่ แ ล ว
ระยะหลังเริ่มมีจังหวะทรงตัวและวานนี้เ ริ่ม ดีดตัวขึ้นแรงอีก ครั้งดวย
มูล ค า การซื้ อ ขายที่ เ ริ่ ม หนาตาขึ้ น ขณะที่ Indicator ต า งๆก็ ส ง
สัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆและ
เปนจังหวะเก็งกําไร

TPBI

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

15.60

15.5015.30

16-16.30 ,
16.50-17

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แม SET จะดีดกลับมาแกวง ดานบวกได
อีกครั้งเมื่อวานนี้ แตก็ยังเปนการแกวงตัวผันผวนภายใตแนวตานจากกรอบแกวง เดิม
และยัง มี แรงขายจากแนวตา นกดดัน ตอ เนื่อ งอยู ทํา ใหรู ปแบบกราฟดัช นี และการ
ฟอร ม ตัว ของ Indicators ตา งๆ ยัง บอกถึง โอกาสที่ ตลาดจะปรั บพัก ตัว ลงไดอี ก
มากกวา ดังนั้นเรายังแนะนําใหเลือกหุนคอยๆ ทยอยซื้อ สะสมใหม ชวง SET ปรับลง
เชนเดิม
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยังมีแนวโนมที่จะปรับตัวลงตอไดอีก
ตามคาดเดิม เพื่อลุนสรางฐานใหมกอ นกลับไปวิ่ง ขึ้นหาแนวตานเปาหมายในกรอบ
1600-1650 จุดในรอบถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือ กหุนทยอยซื้อ เฉพาะชวง
SET ลบ โดยเฉพาะเมื่อดัชนีไหลลงไปใกล 1500 จุดหรือหลุดต่ํากวาลงไป
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ราคาขยับ กลับ ขึ้นมาแกวงตัวเหนือ เสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ อีก
ครั้ง พรอ มทั้ งมีแ รงซื้อ หนุน และการฟอรม ตัวที่ดี ของ Indicators
ชวยยืนยันโอกาสที่จะไตระดับขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
ดังนั้นถาราคาไมยอนต่ํากวาแนวรับลงไปอีก ก็นาสนใจเทรดดิ้งตาม
ขึ้นไปรอทํากําไรที่แนวตานได

For SBL
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ซื้อคืนปด
short

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอ มูลที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อ ถือ และ/
หรือมีความถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็น
ทีป่ รากฏอยูในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 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
ความเสีย่ ง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและพิจารณาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) อาจเปนผูดูแลสภาพคลอ ง (Market Maker) และผูอ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพยที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้ โดยบริ ษัทฯ
อาจจัดทําบทวิเคราะหของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือ ชี้ชวน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน

หนา 1 จาก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

3.48

3.46-3.40 ,
3.36-3.34

3.50-3.56

แนะนํา ยืม หุน short ไปแถว 3.6-3.7 บ.ในชวงท ายสัป ดาหกอ น
เพื่อรอซื้อคืนทํากําไรแถว 3.5 บ.หรือ ต่ํากวา ซึ่งราคาปรับ ตัวลงมา
ใหแ ลว ดังนั้ นแนะนําทยอยซื้อ กลับ เพื่อ รับ รูกําไรไดเ ลย แตยังไม
น า สนใจเสี่ ย งซื้ อ เพื่ อ เทรดดิ้ ง ลุ น รี บ าวด ช ว งนี้ เพราะราคายั ง มี
โอกาสปรับตัวลงไดอีก ถาจะเขาเทรดดิ้งตองตามดูแรงซื้อกอน

