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“SET ยังแกวงผันผวนและมีแรงขายกดดันใหกลับมาทดสอบแนว
รับ 1540 จุด(+/-) อีก ซึ่งคาดวามีลุน หลุดลงไปต่ํากวาไดตามคาด
เดิม ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือกหุนทยอยซื้อชวง SET ลงต่ํา!!”

SET INDEX ปดที่ 1,539.71 จุด เปลี่ยนแปลง -8.73 จุด คิดเปน -0.56%
แนวรับ

1535-1530* , 1525-1520** จุด

แนวตาน 1542-1545* , 1548-1552** จุด

Technical View:

Technical Picks:
EKH (Bt 6.20 เปาเทคนิค 6.50-7 cut loss ถาหลุด 6)
ARROW (Bt 16.50 เปาเทคนิค 17-18 cut loss ถาหลุด 15.80)
ROBINS (Bt 63 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)
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ซื้อเก็งกําไร
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ราคาหุนปรับตัวลงมาคอ นขางลึก หลัก จาก IPO อยางไรก็ตามระยะ
หลั ง เริ่ ม มี จั ง หวะทรงตั ว แ ละไต ร ะดั บ ขึ้ น มาได ต อ เนื่ อ ง ขณะที่
Indicator ตางๆก็ถือ วาไมไ ดสงสัญญาณในเชิงลบ นาจะมีโอกาส
ลุนรีบ าวดก ลับ ขึ้น ไปทดสอบแนวตา นตางๆ จึง แนะนํ าเปน หุนเก็ ง
กําไร

ARROW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

16.50

16.2015.80

17-17.10 ,
17.50-18

สําหรับ การเขา เทรดดิ้ ง ระยะสั้ น – SET ยั ง แกว ง ตั วผัน ผวนอยูใ นกรอบ
แกวง 1540-1555 จุดเชนเดิม โดยหลังจากวันกอนหนาดัชนีมีจัง หวะรีบาวดก ลับไป
ปดบวกได แตวานนี้พอเขาใกลแนวตานจากกรอบแกวงดานบนก็เ ริ่ม มีแรงขายกดดัน
ใหดัชนีปรับตัวลงอีกครัง้ และยอนลงหาแนวรับจากกรอบแกวงดานลางแถว 1540 จุด
(+/-) อีก ทําใหรูปแบบกราฟดัช นีและการฟอรม ตัวของ Indicators ยัง บง บอกถึง
แนวโนมปรับพักตัวลงต่ํากวานี้อีกมากกวา ซึ่งเรายังคาดหมายวา SET มีโอกาสแกวง
ตัวลงไปแถวแนวรั บ 1500 จุด (+/-) ไดอ ยู ดั ง นั้ นยั ง แนะนําใหร อเลือ กหุ นค อ ยๆ
ทยอยซื้อสะสมในชวง SET ปรับตัวลงต่ําเชนเดิม
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยังมีแนวโนมที่จะปรับตัวลงตอไดอีก
ตามคาดเดิม เพื่อลุนสรางฐานใหมกอ นกลับไปวิ่ง ขึ้นหาแนวตานเปาหมายในกรอบ
1600-1650 จุดในรอบถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนําใหรอเลือ กหุนทยอยซื้อ เฉพาะชวง
SET ลบ โดยเฉพาะเมื่อดัชนีไหลลงไปใกล 1500 จุดหรือหลุดต่ํากวาลงไป
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หลังจากราคาขยับ ขึ้นมาคอ นขางเร็วพอควรตั้งแตสัป ดาหกอ น ทํา
ให ช วงนี้ มี จัง หวะพั ก ตั วย อ นลบ แตแ รงขายไมไ ด รุ นแรง ขณะที่
รูปแบบกราฟราคาและการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ยังอยูใ น
เกณฑที่ดี ดังนั้นถาไมไหลลงไปต่ํากวาแนวรับ เสียกอ น คาดวายังมี
สิทธิดีดกลับขึน
้ หาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
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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
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63

62-60 ,
59-58

63.50-65

แนะนําเปนหุนยืม short ไปเมื่อปลายเดือนที่แลวแถว 65 บาท เพื่อ
รอซื้อ กลั บ ทํ ากํ าไรเมื่อ ราคาลงต่ํ ากวา 64 บ. ซึ่ งเมื่อ วานนี้ ราคา
ปรับ ตัว ลงมาใหแ ล ว ดังนั้ นแนะนําทยอยซื้อ กลับ เพื่อ รับ รูกํ าไรได
เลย แตถาจะเขาเทรดดิ้งลุนรีบาวด แนะนําใหตามดูแ รงซื้อ จากแนว
รับระดับตางๆ กอนซื้อดวย

