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“SET กลับมาขยับบวกตออีกครั้ง โดยยังลุนโอกาสแกวงไตระดับ
ขึ้นหาแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) อยู ดังนั้นซื้อแลวเนน
ถือตอเนื่องเพื่อรอขายสูงและถา SET ออนลงเปนโอกาสซื้อเพิ่ม!!”

SET INDEX ปดที่ 1,468.39 จุด เปลี่ยนแปลง +12.74 จุด คิดเปน +0.88%
แนวรับ

1466-1463* , 1460-1458** จุด

Technical Picks:
TPIPL (Bt 2.32 เปาเทคนิค 2.40-2.50 cut loss ถาหลุด 2.20)
AUCT (Bt 7.25 เปาเทคนิค 7.50-8.10 cut loss ถาหลุด 6.95)
TVO (Bt 30.75 แนะนํายืม หุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

TPIPL

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

2.32

2.24-2.20 ,
2.14

2.36-2.40 ,
2.50

หลังจากปรับ ฐานลงมาคอ นขางลึก ราคาหุนแกวงตั ว Sideway มา
ไดพักใหญ ลาสุดวานนี้เ ริ่ม มีจังหวะดีดตัวขึ้นแรงดวยมูลคาการซื้อ
ขายที่หนาแน นผิ ดปกติ ขณะที่ Indicator ตา งๆก็ สงสั ญญาณใน
เชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปน
หุนเก็งกําไร

AUCT

แนวตาน 1470-1472* , 1476-1480** จุด

ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด
7.25

แนวรับ

แนวตาน

7.15-6.95

7.50-7.70 ,
7.90-8.10

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET เริ่มมีจังหวะแกวงไตระดับขึ้นไดอีก
ครั้ง หลังจากมีจัง หวะผันผวนพัก ตัวสลับเมื่อ 1-2 วันกอ น ทําใหรูปแบบกราฟดัช นี
รายวันและการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ แสดงถึงแนวโนม ที่จะขยับขึ้นหาแนว
ตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ในชวงถัดไปไดไมยากนัก แตรูปแบบกราฟดัช นีราย
สัปดาห ที่ถื อ ว าขึ้น มาคอ นข างแรงในชว ง 2-3 สัป ดาหนี้ รวมทั้ง สั ญ ญาณซื้อ มาก
เกินไป (Overbought) จาก Indicators ระยะสั้น ทําใหตองระวังการแกวงตัวผันผวน
และปรับพักลงเปนระยะไวดวย ดังนั้นซื้อแลวยังเนนถือตอเนื่อง แตซื้อใหมนารอชวง
SET แกวงพักลงหรือออนตัว นาจะปลอดภัยกวา
แนวโน ม ระยะกลาง-ยาว คาดว า SET เริ่ ม ต น ไต ร ะดั บ ขึ้ น ต อ เพื่ อ ลุ น
ทดสอบแนวตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ในชวงถัดไปตามคาด ดังนั้นแนะนําถือหุน
ตอเนื่องไวกอนเชนเดิม ขณะที่ถาตลาดออนตัวลงยังสามารถเลือกหุนซื้อเพิ่มเติมได
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รอบที่แลวราคาแคเขาใกลแนวตาน 8 บ. จากนั้นก็มีแ รงขายกดดัน
ใหยอนลงอีกครั้ง แตก็ยังแกวงทรงตัวที่แนวรับ จากเสนตนทุนเฉลี่ย
รายวันและรายสัปดาหไ ดดี ทําใหรูป แบบกราฟราคาและการฟอรม
ตัวของ Indicators ตางๆ ยังสนับสนุนในเชิงบวก ถาไมไ หลต่ํากวา
แนวรับอีก คาดวามีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได
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ยืมหุน short

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 จํา กัด (มหาชน) อาจเปนผูดูแลสภาพคลอ ง (Market Maker) และผูอ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพยที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ
อาจจัดทําบทวิเคราะหของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือ ชี้ชวน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน

หนา 1 จาก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

30.75

30-29.50 ,
29-28

31-32

หลังจากรอบลาสุดราคาดีดตัวกลับ ขึ้นไดเ ร็ว แตสุดทายก็ยังมีแ รง
ขายจากจุดสู งสุดเดิม กดดั นใหป รับ พัก ตั วลงมาเคลื่อ นไหวต่ํากว า
เส น ตน ทุ น เฉลี่ ย ระดั บ ต า งๆ อี ก ครั้ ง ทํ า ใหรู ป แบบกราฟและการ
ฟอรม ตัวของ Indicators ดูออ นแอ ถาไมผานแนวตานกลับ ขึ้นไป
เสียกอน ก็มีลุนรอซื้อคืนทํากําไรที่แนวรับตางๆ ได

