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SET INDEX ปดที่ 1,477.61 จุด เปลี่ยนแปลง +2.69 จุด คิดเปน +0.18%
แนวรับ

1475-1470* , 1466-1460** จุด

Technical Picks:
DELTA (Bt 70 เปาเทคนิค 72-75 cut loss ถาหลุด 68)
TACC (Bt 6.05 เปาเทคนิค 6.30-6.70 cut loss ถาหลุด 5.80)
THAI (Bt 25 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

DELTA

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

70

69-68

72 , 74-75

ราคาหุ น แกว งตั ว Sideway มาพั ก ใหญ ห ลั ง จากที่ ป รั บ ตั ว ลงมา
คอนขางลึก ลาสุดวานนี้เริ่มมีจังหวะดีดตัวขึ้นแรงพอควรดวยมูลคา
การซื้อขายที่หนาแนนขึ้น ขณะที่ Indicator ตางๆก็เริ่มสงสัญญาณ
ในเชิงบวก น าจะมี ลุนปรั บตั วขึ้ นทดสอบแนวต านต างๆ จึ งแนะนํ า
เปนหุนเก็งกําไร

TACC

แนวตาน 1480-1483*** , 1486-1490 จุด

ซื้อเก็งกําไร

Technical View:

ราคาปด
6.05

แนวรับ

แนวตาน

6-5.80

6.30-6.40 ,
6.50-6.70

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวา SET ยังขยับขึ้นทํา New high
แถว 1483 จุดตอเนื่อ งไดอีก แตก็มีแรงขายชวงบวกกดดันใหดัชนีแกวงตัวผันผวน
และออนตัวลงในระหวางวันเชนเดิม ทําใหเรายังคาดวา SET มีโอกาสที่จะปรับพักตัว
ยอ นลบไดอีก กอนที่จะขยับไตระดับขึ้นหาแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุดหรือ สูง
กวาไดในชวงถัดไปตามคาดเดิม ดังนั้นนารอเลือ กหุนซื้อเพิ่มชวง SET ออนตัวหรือ
ปรับลงดีกวา อยางไรก็ตามกรอบปรับตัวของตลาดชวงนี้คาดวาจะคอนขางจํากัด สวน
ที่ซื้อแลวจึงแนะนําใหเนนถือตอเนื่องดีกวา โดยไมจําเปนตองขายทํากําไรเร็วนัก
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET กําลังอยูระหวางแกวงไตระดับขึ้น
ทดสอบแนวตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ตามคาดแลว ดังนั้นยังถือหุนตอเนื่อง เพื่อ
รอขายสูง ขณะที่ถาตลาดออนตัวลงก็สามารถเลือกหุนซื้อเพิ่มไดดวย
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รูปแบบกราฟราคายั งมี ลัก ษณะแกว งไต ร ะดับขึ้ นต อ เนื่อ งอยู โดย
ชวงนี้แกวงยอนลงมาทดสอบแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ยระดับตางๆ
แลวก็ยังมีแรงซื้อพยุงราคาไวไดดี ขณะที่ Indicators ก็ยังฟอรมตัว
ในเชิงบวก ดังนั้นถาไมไหลลงต่ํากวาแนวรับเสียกอน คาดวามีสิทธิ
ดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
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ยืมหุน short
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 1 ก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

25

24 ,
23.30-23

25.25-26.25

ราคาเริ่มถูกแรงขายกดดันลงมาเคลื่อนไหวต่ํากวาเสนตนทุนเฉลี่ย
รายวันอีกครั้ง หลังจากรอบที่ผานมาขยับขึ้นมาพอควรแลว ขณะที่
Indicators ก็เริ่มฟอรมตัวออนแอลง ทําใหมีลุนไหลลงหาแนวรั บ
ใหซื้อกลับทํากําไรได จึงแนะนํายืมหุน short โดยใชแนวตานเปน
เกณฑซื้อคืนตัดขาดทุน

