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“SET ไตระดับขึ้นมาใกลแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด(+/-)แลว
ซึ่งคาดว าจะมีค วามเสี่ย งกั บการปรั บพั กตัว ลงในกรอบกวา งได
ดังนั้นนาสนใจทยอยขายทํากําไรชวงบวก เพื่อรอซื้อต่ํา...”

SET INDEX ปดที่ 1,488.69 จุด เปลี่ยนแปลง +11.08 จุด คิดเปน +0.75%
แนวรับ

1485-1483* , 1480-1475** จุด

แนวตาน 1490-1492*** , 1496-1500 จุด

Technical View:

Technical Picks:
ERW (Bt 4.56 เปาเทคนิค 4.70-5 cut loss ถาหลุด 4.30)
EA (Bt 21.70 เปาเทคนิค 22.20-23.50 cut loss ถาหลุด 21.20)
SGP (Bt 14.90 ซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนไวกอนดีกวา)
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ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

4.56

4.50 ,
4.40-4.30

4.70-4.80 , 5

หลังจากพุงขึ้นมาในรอบกอ น ราคาหุนแกวงตัว Sideway ซึม ลงมา
อยางตอเนื่อง ลาสุดวานนเริ่มมีจังหวะดีดตัวขึ้นเหนือ แนวเสนตนทุน
คาเฉลี่ยดวยมูลคาการซื้อขายที่หนาแนนผิดปกติหลังจากลงไปแตะ
แนวรั บ แถวๆ 4.30 บาท ขณะที่ Indicator ตา งๆก็ เ ริ่ม กลับ มาส ง
สัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึง
แนะนําเปนหุนเก็งกําไร

EA

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

21.70

21.6021.20

22.10-22.30
, 22.60-23.5

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยังขยับขึ้นทํา New high ไดอ ยาง
ตอเนื่อง แตดวยความที่ขึ้นมาเร็วและแรงพอควรในรอบทีผ
่ านมา จึงตองตามระวังแรง
ขายทํากําไรกดดันไวดวย ขณะที่ดัชนีก็เริ่มเขาใกลแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด
(+/-) แลว ซึ่งรูปแบบกราฟดัชนีจะมีความเสี่ยงกับการปรับพักฐานกวางๆ อีกครัง้ จาก
แนวตาน 1500-1520 จุดโดยประมาณ ดังนั้นยิ่งเขาใกล 1500 จุดหรือ สูง กวาขึ้นไป
จึงแนะนําใหชะลอการซื้อ และเริ่ม มองหาจัง หวะทยอยขายทํากําไรรอบใหญตามที่
เคยแนะนําใหถือรอมาไดแลว
แนวโนมระยะกลาง-ยาว SET แกวง ไตระดับขึ้นมาใกลแนวตานเปาหมาย
1500 จุด(+/-) ตามคาดแลว ซึ่งในกรอบแนวตาน 1500-1520 จุดโดยประมาณจะมี
ความเสี่ ย งกั บ การปรั บ พั ก ฐานลงในกรอบกว า งได ดั ง นั้ น หลั ง จากแนะนํ า ให ถื อ
ตอเนื่องมาตลอด ถัดจากนีน
้ าสนใจเริ่มมองหาจังหวะทยอยขายทํากําไรชวงบวก เพือ
่
ลดพอรตลงกอน แลวคอยพิจารณาโอกาสซื้อใหมเมื่อ SET ปรับตัวลง
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ราคาแกวงทรงตัวไดดีมาพักใหญ กอนที่ชวงหลังจะมีลัก ษณะแกวง
ตั ว ยกระดั บ ขึ้ น มาได พร อ มทั้ ง มี ว อลุ ม หนาตามาก ขึ้ น ด ว ย ส ว น
Indicators ตางๆ ก็ยังฟอรม ตัวในเชิงบวก ดังนั้นถาไมย อ นต่ํากวา
แนวรับขางตนลงไปอีก คาดวามีลุนโอกาสดีดขึ้นหาแนวตานระดับ
ตางๆ ใหทํากําไรตามรอบได

For SBL
SGP

Register : 002265
Register : 047077

ซื้อคืนปด
short

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอ มูลที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อ ถือ และ/
หรือมีความถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็น
ที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมไดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจง ใหทราบ
ลวงหนา บริษัทไมมีความประสงคที่จะชักจูงหรือชีช้ วนใหผูลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพยตามที่ปรากฏใน
รายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไมไดรับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยตามขอมูลที่ปรากฏแตอ ยาง
ใด บริษัทจึงไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําขอมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช
ไมวา กรณีใดก็ตาม 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

หนา 1 จาก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

14.90

14.7014.50

15.20-15.40
, 15.50-15.7

แนะนําเปนหุนยืม short เมื่อ 2 วันกอ น เพราะราคาเริ่ม หลุดต่ํากวา
เสนตนทุนเฉลี่ยลงมา แตป รากฏวายังมีแ รงซื้อ ไลก ลับ ทําใหราคา
ขยับ ขึ้นมายืนเหนือ เสนตนทุนเฉลี่ยไดอีก ครั้ง และผานแนวตานที่
ใชเปนจุดตัดขาดทุนแถว 14.50 บ.ขึ้นมาไดดวย ดังนั้นตอ งยอมซื้อ
กลับเพื่อตัดขาดทุนไวกอนดีกวา

