Thailand Daily Focus

Technical View

20 June 2016

“SET อาจจะยังแกวงตัวผันผวนไปบาง แตจังหวะปรับลงยังมอง
เปนโอกาสในการเลือกหุน ซื้อ แลว เนน ถือเพื่อรอดัช นีขยับขึ้น หา
แนวตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ไดในชวงถัดไปอยูเ ชนเดิม…”

SET INDEX ปดที่ 1,421.32 จุด เปลี่ยนแปลง +10.13 จุด คิดเปน +0.72%
แนวรับ

1419-1417** , 1412-1410*** จุด

แนวตาน 1425-1430* , 1435-1438** จุด

Technical View:

Technical Picks:
LPH (Bt 9.20 เปาเทคนิค 9.50-10 cut loss ถาหลุด 8.70)
AMATA (Bt 12.40 เปาเทคนิค 13-13.50 cut loss ถาหลุด 12.10)
SAMART (Bt 15.60 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)
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ราคาหุนพักตัวไดสัปดาหเศษๆหลังจากพุงขึ้นมาตอ เนื่อ ง อยางไรก็
ตามลาสุดวานนี้เ ริ่ม มีจังหวะดีดตั วขึ้นแรงอีก ครั้งและยืนเหนือ แนว
เส น ตน ทุ นค า เฉลี่ ยได ดว ยมูล ค าการซื้ อ ขายที่ห นาตาขึ้น ขณะที่
Indicator ตางๆก็ก ลับ มาสงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัว
ขึ้นทําจุดสูงสุดใหม จึงแนะนําเปนจังหวะเก็งกําไร
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12.70-13 ,
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สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวา SET ยังมีจังหวะปรับตัวลงใหเ ห็น
ในชวงทายสัปดาหที่แลว แตก็มีแรงซื้อกลับเขามาหนุนชวงลบ ทําใหดัช นีมีลัก ษณะ
แกวงทรงตัวใหเห็นอยู ขณะที่รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ยัง
มีลุนโอกาสพลิก กลับไปขยับบวก เพื่อ ไตระดับขึ้นหาแนวตานเปาหมาย 1500 จุด
(+/-) ไดตามทีค
่ าดไวเดิม ดังนั้นเรายังแนะนําใหเลือ กหุนซื้อ ชวง SET ลบ แลวเนน
ถือตอเนื่องไวกอน โดยไมจําเปนตองขายทํากําไรไวนัก
แนวโน ม ระยะกลาง-ยาว คาดว า SET ใกล ที่ จ ะเริ่ ม แกว ง ไต ร ะดั บ ขึ้ น
ตอเนื่องอีกครั้ง เพื่อลุนทดสอบแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) ไดใ นเร็วๆ นี้
ดังนั้นยังแนะนําถือหุนตอเนื่องและสามารถเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบไดเชนเดิม
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รอบกอนราคาดีดขึ้นแรง จากนั้นมีแ รงขายกดดันใหยอ นลงหาแนว
รับจากเสนตนทุนเฉลี่ยระดับตางๆ อีก ครั้ง ซึ่งก็ยังแกวงทรงตัวไดดี
และเริ่มมีแรงซื้อกลับเขามาหนุนดวย ทําใหรูป แบบกราฟราคาและ
การฟอรม ตั วของ Indicators ในกราฟรายสัป ดาหดูดี ถาไมหลุ ด
แนวรับลงอีก คาดวามีลุนดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
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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

ซื้อคืนปด
short
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แนะนําเปนหุนยืม short ไปเมื่อวันศุกรแถว 16 บ.โดยตั้ งเปาซื้อ คืน
ทํากําไรเมื่อราคาลงมาที่ 15.60 บ.หรือ ต่ํากวา ซึ่งราคาไดป รับ ตัว
ลงมาแล ว จึงแนะนําทยอยซื้อ กลั บ เพื่อ รับ รูกําไรไดเ ลย แตยังไม
นาสนใจเขาซื้อเพื่อเทรดดิ้งลุนรีบ าวด เนื่อ งจากรูป แบบกราฟราคา
และ Indicators ยังดูออนแอ ตองตามดูแรงซื้อตอไปกอน

