Technical View

Thailand Daily Focus
1 September 2016

“แม SET ยังมีแรงซื้อหนุนจากแนวรับ 1540 จุด แตคาดวาเปนเพียง
การแกวงขึ้น-ลงในกรอบแคบ และยังมีลุนถูกกดดันจากแนวตานให
ปรับตัวลงตอได ดังนั้นยังนารอเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบตอไป!!”

SET INDEX ปดที่ 1,548.44 จุด เปลี่ยนแปลง +2.31 จุด คิดเปน +0.15%
แนวรับ

1545-1540* , 1538-1535** จุด

แนวตาน 1550-1553* , 1556-1558** จุด

Technical View:

Technical Picks:
BCH (Bt 11.80 เปาเทคนิค 12.30-13 cut loss ถาหลุด 11.20)
TPOLY (Bt 3.62 เปาเทคนิค 3.76-4.20 cut loss ถาหลุด 3.50)
GLOBAL (Bt 14.70 ซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนไวกอน)

BCH

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

11.80

11.5011.20

12.30-12.50
, 13

ราคาหุนปรับ ตัวลงมาคอ นขางลึก และทดสอบแนวรับ แถว 11.5011.20 บาท กอ นที่ก ราฟแทงเทียนจะเริ่ม สงสัญญาณกลับ ตัวและ
เริ่มขยับ บวกกลับ ขึ้นมาไดอีก ครั้ง ขณะที่ Indicator ตางๆถือ วาสง
สัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆและ
เปนจังหวะเก็งกําไร

TPOLY

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

3.62

3.58-3.50

3.76-3.88 ,
4-4.20

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – แม SET ปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับ
จากกรอบแกวงดานลางแถว 1540 จุด(+/-) แลวยัง มีแรงซื้อ ดันดัช นีก ลับขึ้นมาปด
บวกไดอีก แตยังไมไดทําใหรูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรม ตัวของ Indicators ดูดี
ขึ้ น เท า ใดนั ก โดยเราคาดว า เป น ลั ก ษณะแกว ง ตั ว อยู ใ นกรอบ 1540-1555 จุ ด
เหมือนกับในชวงหลายวันที่ผานมา และยัง มีแนวโนม ที่จะหลุดลงไปต่ํากวานี้ไดอีก
ตามคาดเดิม ดัง นั้น เรายัง แนะนําใหรอเลือ กหุนคอ ยๆ ทยอยซื้อ สะสมในชวง SET
ปรับตัวลงดีกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยังมีแนวโนมที่จะปรับตัวลงตอไดอีก
ตามคาดเดิม เพื่อลุนสรางฐานใหมกอ นกลับไปวิ่ง ขึ้นหาแนวตานเปาหมายในกรอบ
1600-1650 จุดในรอบถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือ กหุนทยอยซื้อ เฉพาะชวง
SET ลบ โดยเฉพาะเมื่อดัชนีไหลลงไปใกล 1500 จุดหรือหลุดต่ํากวาลงไป
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หลังจากราคาปรับ พัก ตัวลงไปทดสอบแนวรับ จากเสนตนทุนเฉลี่ย
ระดับตางๆ แลวยังมีแ รงซื้อ หนุน ทําใหเ ริ่ม มีจังหวะดีดตัวขึ้นมาอีก
ครั้ง พรอมวอลุมและสัญญาณบวกจากการฟอรม ตัวของ Indicators
ดังนั้นถาไมยอ นต่ํากวาแนวรับ อีก คาดวามีสิท ธิดีดขึ้นหาแนวตา น
ใหทํากําไรตามรอบได
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ซื้อคืนปด
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

14.70

14.6014.30

15-15.20 ,
15.50-15.70

แนะนํา เปนหุนยืม short ไปเมื่อ ตนสัป ดาหกอ นแถว 14-14.60 บ.
แตราคากลับทรงตัวไดดี และมีแรงซื้อ หนุนใหผาน 14.60 บ.ขึ้นมา
ได พร อ มมี สั ญ ญาณบวกจาก Indicators ดั ง นั้ น แนะนํ า ซื้ อ ตั ด
ขาดทุน กอ นดีก วา และสามารถเทรดดิ้งตามขึ้นไปทํากําไรที่แ นว
ตานได โดยจะใช 14.30 บ.เปนจุดตัดขาดทุนฝงซื้อเทรดดิ้งแทน

