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“SET พักตัวลงจากแนวตานในกรอบ 1450-1460 จุดอีกครั้ง ซึ่งคาด
วายังมีลุนปรับตัวลงตอและมีสิทธิต่ํากวา 1430 จุดไดดวย กอนจะ
พลิกกลับขึ้นหาเปาหมาย 1500 จุดไดตอไป จึงทยอยซื้อลบตอ...”

SET INDEX ปดที่ 1,435.65 จุด เปลี่ยนแปลง -9.89 จุด คิดเปน -0.68%
แนวรับ

1433-1430* , 1426-1420** , 1416-1410*** จุด

แนวตาน 1438-1442*** , 1444-1446** จุด

Technical View:

Technical Picks:
TNH (Bt 38.25 เปาเทคนิค 39.50-42 cut loss ถาหลุด 37)
TISCO (Bt 44.75 เปาเทคนิค 46-49 cut loss ถาหลุด 43.50)
VGI (Bt 5.30 แนะนํายืม หุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)
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ราคาหุนพั ก ฐานลงมาหลังจากพุงขึ้น ทํา New High ในรอบกอ น
อยางไรก็ตามเริ่มมีจังหวะดีดตัวขึ้นยืนเหนือ แนวเสนตนทุนคาเฉลี่ย
ไดอีกครั้งดวยมูลคาการซื้อ ขายที่หนาแนน และรูป แบบกราฟราคา
เข า ข า ย Head and Shoulder กลั บ หั ว น า จะมี ลุ น ปรั บ ตั ว ขึ้ น
ทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร
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สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยังปรับตัวยอนลงหลัง จากทดสอบ
แนวตานจากจุดสูงสุดเดิมแถว 1450 จุดอีก และดัชนีไหลลงมาแกวงตัวต่ํากวาแนวรับ
เสนตนทุนเฉลี่ย sma.5 วันที่ 1440 จุดดวย ทําใหยงั มีลุนโอกาสปรับพัก ตัวตอ เนื่อ ง
ไดอีก ซึ่ง คาดวามีสิทธิ แกวง ลงไปทดสอบแนวรับอื่นๆ ที่ต่ํ ากวา 1430 จุดไดดว ย
อยางไรก็ตามรูปแบบกราฟดัชนีระยะกลางยังสงสัญญาณวาตลาดปรับพัก ตัวแคระยะ
สั้น กอนที่จะสามารถพลิกกลับไปขยับบวกตอเนื่องขึ้นหาเปาหมายที่ 1500 จุด(+/-)
ไดในชวงถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนําใหเ ลือ กหุนทยอยเขาซื้อ ชวง SET ลบ แลวเนน
ถือเพื่อรอรอบบวกใหญตอไป
แนวโนม ระยะกลาง-ยาว แม SET ยัง มีลุนโอกาสที่จะแกวง บวกตอ เนื่อ ง
โดยมีแนวตานเปาหมายของรอบแถว 1500 จุด(+/-) แตระหวางทางยังตองระวังแรง
ขายทํากําไรกดดันใหผันผวนอยู ดังนั้นซื้อแลวยังเนนถือตอได แตถาจะเลือ กหุนเขา
ซื้อเพิ่ม แนะนําใหเลือกหุนทยอยซื้อชวง SET ปรับตัวลงดีกวา
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รูปแบบกราฟราคายังมีลักษณะของการแกวงไตระดับ ขึ้นตอ เนื่อ งอยู
ขณะที่ชวงตนสัป ดาหไ ดมีโอกาสพัก ตัวยอ นลงหาแนวรับ จากเส น
ตนทุนเฉลี่ยอีกครั้ง ซึ่งก็ยังมีแรงซื้อกลับเขามาพยุงราคาไวไ ดดี ทํา
ให ก ารฟอร ม ตั ว ของ Indicators ต า งๆ ยัง สนั บ สนุ น ในเชิ ง บวก
ดังนั้นถาไมหลุดต่ํากวาแนวรับ เสียกอ น คาดวามีสิท ธิแ กวงกลับ ขึ้น
หาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
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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
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ราคาวิ่งขึ้นมาคอนขางรอนแรงตั้งแตปลายเดือ นที่แ ลว กอ นที่จะเริ่ม
มีแรงขายกดดันใหแ กวงผันผวนและยอ นลบในชวง 2 วันนี้ ขณะที่
Indicators ตางๆ ก็เ ริ่ม สงสัญญาณออ นแอใหเ ห็น ทําใหคาดวามี
ลุนไหลลงหาแนวรับ ตางๆ กอ นได จึงแนะนํายืม หุน short เพื่อ รอ
ซื้อคืนที่แนวรับ โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อกลับ ตัดขาดทุน (ขึ้น
XD@0.06 บ.วันที่ 11 ก.ค.)

