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“SET ปรับลงจริงจังใหเปนโอกาสทยอยซื้อสะสมตอเนื่องแลว โดย
หลังซื้อแนะนําใหเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญ ดีกวาทํากําไรไวไป
แตยังตองระวังผันผวน ดังนั้นซื้อเพิ่มแนะนําดูชวงออนตัวดีกวา!”

SET INDEX ปดที่ 1,521.48 จุด เปลี่ยนแปลง -18.23 จุด คิดเปน -1.18%
แนวรับ

Technical Picks:
FSMART (Bt 16.10 เปาเทคนิค 16.7-17.7 cut loss ถาหลุด 15.6)
TTCL (Bt 22.70 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)
AAV (Bt 7.20 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

FSMART

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

16.10

16-15.60

16.70-17 ,
17.20-17.70

หลังจากราคาปรับ ตัวลงคอ นขางเร็วในรอบกอ น ชวงหลังเริ่ม มีแ รง
ซื้อ หนุนกลับ ขึ้นมาไดดี พรอ มมี แ รงซื้อ หนาตาขึ้ น และมีสัญญาณ
บวกจากการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ชวยยืนยัน ดังนั้นถาไม
ยอนต่ํากวาแนวรับ ลงไปอีก คาดวามีสิท ธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํา
กําไรตามรอบได

For SBL
TTCL

1520-1516* , 1514-1510** จุด

แนวตาน 1525-1530* , 1535-1540** จุด

ซื้อคืนปด
short

Technical View:

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

22.70

22.60-22

23-23.50

สํา หรับ การเข าเทรดดิ้ ง ระยะสั้น – SET ไหลลงมาแรงพอควร โดยอยู
ระหวางทดสอบแนวรับจากชองวาง(gap) ที่เปดทิ้งไวแถว 1520 จุด และเขาใกลแนว
รับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.10 สัปดาหทส
ี่ ัปดาหที่แลวเคลื่อนไหวแถว 1510 จุดซึง่
คาดวาจะขยับขึ้นมาแกวงตัวแถว 1520 จุดในสัปดาหนี้ดวย ทําใหคาดวาอยางนอ ย
SET จะมีโอกาสลุนรีบาวดกลับไปแกวงบวกใหมไดอีกครั้ง อยางไรก็ตามยังตองระวัง
เปนเพียงการรีบ าวดชวงสั้นไวก อ น เพราะรูปแบบกราฟดัช นีและการฟอรม ตัวของ
Indicators ยังบอกถึงความเสี่ยงอยู ดังนั้นแมวาซื้อ แลวเราจะแนะนําใหเ นนถือ เพื่อ
ลุนทํากําไรในกรอบกวางมากกวา แตถาจะซื้อเพิ่มอีกเรายังแนะนําใหรอชวงตลาดผัน
ผวนและออนตัวจะดีกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว SET มีจังหวะปรับตัวลงจริงจังใหเห็นบางแลว ทํา
ใหคาดวาตลาดใกลที่จะกลับเขาสูแ
 นวโนมขาขึ้นรอบใหญครั้งใหมไดในอีกไมนานนัก
ซึ่งเรายังลุนแนวตานเปาหมายในกรอบ 1600-1650 จุดในรอบถัดไป ดังนั้นยังแนะนํา
เลือกหุนซื้อสะสมชวงออนตัว แลวเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญตอไป
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แนะนํายืมหุน short ไปแถว 25 บ.ในชวงตนสัป ดาหที่แ ลว โดยตั้ง
เปาซื้อคืนแถว 23 บ.หรือต่ํากวา ซึ่งในชวงทายสัปดาหราคาปรับ ตัว
ลงมาใหแลว จึงแนะนําทยอยซื้อ กลับ เพื่อ รับ รูกําไรไดเ ลย สวนถา
จะเขาซื้อ เพื่อ เทรดดิ้ง ลุนรีบ าวด ยังไมแ นะนํ า เพราะตอ งรอดูก าร
ฟอรมตัวของกราฟราคาและ Indicators ตางๆ อีกครั้งกอน

For SBL
AAV
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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

7.20

6.80-6.60

7.40-7.50

หลังจากที่ ป รับ ตัวขึ้ นมาค อ นข างแรง ระยะหลัง ราคาหุน เริ่ม แกว ง
ทรงตัวกอนที่ชวง 2 วันลาสุดจะเริ่มมีแรงขายออกมาหนาตาขึ้นและ
ทํ า ใ ห ร าคาหุ น ปรั บ ตั ว ลงหลุ ด เส น ต น ทุ น ค า เฉลี่ ย 25 วั น ลงมา
ขณะที่ Indicator ตางๆก็ยังสงสัญญาณในเชิงลบอยุ นาจะมีโอกาส
ปรับพักตัวลงทดสอบแนวรับตางๆกอน จึงแนะนําเปนหุนยืม Short

