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่
Market Update : รอบดีดยังไม่ปิดความเสียงราย
ชม.

Mid-Day Trading
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่ เวณแนวรบั Low เดิม มีโอกาส
SPALI : แท่งเทียนเกิดรูปแบบ Hammer ทีบริ
้
เกิด Technical Rebound ในบริเวณนี

้ น 1633 จุด
SET INDEX บ่ายสลับย่อเข ้าหาแนวรับ 1624-1627 จุด แม้ว่าเช ้าจะขึนเกิ
้
แต่รอบหลักยังไม่ทา High ผ่าน 1642-1650 จุด ฉะนันจะยังไม่ยน
ื ยันแนวโน้มการปรบั
้
่
ขึนทีแข็งแกร่ง หรือปิ ดความผันผวนรายทาง จังหวะยัง Trading ในกรอบ
่
S50U18 รอบบ่ายจากัด Upside มากขึน้ และน่ าจะเข ้าสูช
่ ว่ งชะลอสลับเพือทดสอบแนว
ร ับ 1061 จุดอีกรอบ หลังจากรอบเช ้าเข ้าใกล ้แนวต ้าน 1070 จุด

กลยุทธ ์ S50U18 : Swing Trade
 พอร ์ตเปิ ด Short รอบเช ้าช่วงแนวตา้ น 1065-1067 จุด รอปิ ดทากาไรช่วงชะลอในรอบ
บ่ายเข ้าหาแนวร ับ 1061-1063 จุด ทะลุแนวต ้าน 1070 จุดตัดขาดทุน
 พอร ์ตว่าง จังหวะย่อทดสอบแนวร ับไม่ต่ากว่า 1060 จุดแนะเปิ ด Long ดักดีดราย ชม.
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้
่ เวณแนวรบั สาคัญ
SAPPE : มีโอกาสเป็ นจุดกลับตัว ราคามีแรงซือกลั
บทีบริ
้
24.30 บาท ลุ ้นดีดกลับขึนทดสอบเป้
าหมาย 26.75 บาท
ณัฐวุฒิ ศิรแิ สงชัยกุล (ผูช
้ ว่ ยนักวิเคราะห ์)
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DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จดั ทาโดยบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด )มหาชน( “บริษทั ” ข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทาขึน้ บนพืน้ ฐานของแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และหรือมีความถูกต้อง อย่างไรกาตามบริษทั ไม่รบั รองความถูกต้อ/งครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเหานทีป่ รากฏอยูใ่ น
รายงานฉบับนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษทั ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะชักจู งหรือชีช้ วนให้ผลู้ งทุน ลงทุนซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ตามทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทัง้ บริษทั ไม่ได้รบั ประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลทีป่ รากฏแต่อย่างใด บริษทั จึงไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการนาข้อมูลหรือความเหานในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่วา่ กรณีใดกาตาม ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิ จอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษทั ขอสงวนลิขสิทธิ ์ในข้อมูลและความเหานทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผใู้ ดนาข้อมูลและความเหานในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นาออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยไม่ได้รบั อนุญาตเปา นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มคี วามเสีย่ ง ผูล้ งทุนควร
ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด )มหาชน( อาจเปา นผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ทป่ี รากฎอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ โดยบริษทั ฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าวนี้ ดังนัน้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้ วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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