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“SET ปรับลงยังมองเปน โอกาสในการเลือกหุน ซื้อ แลว เนน ถือ
ตอเนื่องไวกอนดีกวา เพราะคาดวา SET ใกลที่จะเริ่มแกวงไตระดับ
เพื่อขึ้นหาแนวตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ไดในเร็วๆ นี้แลว…”

SET INDEX ปดที่ 1,411.19 จุด เปลี่ยนแปลง -23.70 จุด คิดเปน -1.65%
แนวรับ

1410-1406* , 1403-1396** จุด

แนวตาน 1414-1416* , 1420-1425** , 1430-1436*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
GL (Bt 32 เปาเทคนิค 34.50-35 cut loss ถาหลุด 30)
ATP30 (Bt 1.40 เปาเทคนิค 1.45-1.60 cut loss ถาหลุด 1.35)
SAMART (Bt 15.90 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)
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ซื้อเก็งกําไร

32.00
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ราคาหุนปรับฐานลงมาพอสมควรหลังจากปรับ ตัวขึ้นมาตอ เนื่อ งใน
รอบก อ น ลา สุดชวง 2-3 วันหลังเริ่ม มี จังหวะดีดตัว ขึ้นมายืนเหนื อ
แนวเส น ต นทุ น คา เฉลี่ย ไดอี ก ครั้ง ขณะที่ Indicator ต า งๆก็ เ ริ่ ม
กลับมาสงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบจุดสูง
เดิม จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

ATP30

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.40

1.38-1.35

1.44-1.46 ,
1.50-1.60

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – หลัง จาก SET ขยับขึ้นไปทดสอบแนว
ตานจากเสน ตนทุ นเฉลี่ย sma.10 วัน แถว 1435 จุด แลว ก็ยั ง มี แรงขายกดดั นให
ปรับตัวยอนลงหาแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.25 วันที่ 1415 จุด และมีหลุดลง
มาปดต่ํากวาดวย อยางไรก็ตามยังมีแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.10 สัปดาหแถว
1406 จุดรองรับอยูอีก ซึง่ ที่บริเวณ 1400 จุด(+/- เล็กนอย) จะมีแนวรับทีม
่ น
ี ย
ั สําคัญ
อยูใ กลกัน หลายระดั บ ขณะที่รู ปแบบกราฟดัช นีระยะกลางยั ง บอกถึง โอกาสพลิ ก
กลับไปขยับบวกเพื่อไตระดับขึ้นหาแนวตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ไดตามคาด
ดังนั้นเรายังแนะนําใหเลือกหุนซื้อชวง SET ลบ แลวเนนถือตอเนื่องไวกอนดีกวา
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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ราคายังสามารถดีดกลับขึ้นมายืนสูงกวาเสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ
ไดดี ทั้งในกราฟรายวันและรายสัปดาห พรอมทั้งมีวอลุม เขามาหนุน
และการฟอรมตัวที่ดีของ Indicators ตางๆ ทําใหคาดวาถาไมยอ น
ต่ํากวาแนวรับลงไปอีก ก็มีสิท ธิดีดขึ้นตอ เนื่อ ง เพื่อ ไปทดสอบแนว
ตานระดับตางๆ ใหทํากําไรตามรอบได
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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 ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพยตามทีป่ รากฏใน
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
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หลังจากราคาพยายามยืนทรงตัวที่แ นวรับ เสนตนทุนเฉลี่ย sma.25
วันมาในชวง 2-3 วันกอ น แตสุดทายเมื่อ วานนี้แ รงขายก็ยังกดดัน
ให เ ริ่ ม ปรับ ตัว ลงมาปด ต่ํา กว าแนวรั บ ดั งกลา วแลว ทํ าใหรู ป แบบ
กราฟราคาและการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ดูออ นแอ คาดมี
ลุนซื้อคืนทํากําไรที่แนวรับได จึงแนะนํายืมหุน short กอน

