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“SET ยังขยับบวกขึ้นไดดี ทําใหรูปแบบกราฟดัชนีบอกถึงแนวโนม
เริ่มเขาสูรอบขาขึ้นโดยมีเปาหมายที่ 1500 จุดตามที่เคยกลาวถึงแลว
แตระยะสั้นตองระวังผันผวนและยอนลง ดังนั้นซื้อเพิม่ รอออน...”

Technical Picks:
TWPC (Bt 8.05 เปาเทคนิค 8.30-9 cut loss ถาหลุด 7.85)
CHEWA (Bt 1.68 เปาเทคนิค 1.73-1.78 cut loss ถาหลุด 1.60)
TU (Bt 22 ถาไมหลุด 21.7 หรือวิ่งผาน 22.5 ได-ซื้อคืนตัดขาดทุน)

TWPC

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

8.05

8-7.85

8.30-8.50 ,
8.70-9

ราคาเริ่ม ขยั บ กลับ ขึ้นมาแกวงตัวเหนือ เสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ
ไดอีกครั้ง และยังมีแรงซื้อหนุนอยูพอควร ขณะที่ Indicators ตางๆ
ก็ยังฟอรม ตัวสนับ สนุน ในเชิงบวก ดังนั้นถา ไมยอ นหลุดแนวรับ ลง
ไปเสียกอน คาดวามีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได

SET INDEX ปดที่ 1,443.42 จุด เปลีย
่ นแปลง +6.99 จุด คิดเปน +0.49%
แนวรับ

CHEWA

1440-1436* , 1430-1426** จุด

แนวตาน 1445-1446* , 1450-1452** จุด

ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด
1.68

แนวรับ

แนวตาน

1.66-1.60

1.72-1.73 ,
1.75-1.78

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แรงซื้อในตลาดยัง มีตอ เนื่อ ง ชวยหนุน
ให SET ยังขยับบวกตอไดดี ทําใหยิ่งสนับสนุนความเปนไปไดที่ตลาดกําลังเขาสูช
 ว ง
แกวงไตระดับขึ้นหาเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ตามคาดเดิม แลว ทําใหสวนที่ซื้อ ไว
แลวยัง นาถือ ตอ เพื่อ รอขายสูง อยางไรก็ตามในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา SET ดี ด
ขึ้นมาคอนขางแรงและเร็ว ทําใหตองระวังแรงขายทํากําไรระยะสั้นกดดันใหตลาดผัน
ผวนและยอนลบไวดวย ดังนั้นถาจะเลือกหุนเขาซื้อเพิ่ม เรายังแนะนําใหรอชวงตลาด
ออนตัวลงกอนดีกวา
แนวโนม ระยะกลาง-ยาว แม SET ยัง มีลุนโอกาสที่จะแกวง บวกตอ เนื่อ ง
โดยมีแนวตานเปาหมายของรอบแถว 1500 จุด(+/-) แตระหวางทางยังตองระวังแรง
ขายทํากําไรกดดันใหผันผวนไวดวย ดังนั้นซื้อแลวยังแนะนําใหเนนถือตอ เพื่อรอรอบ
บวกใหญตามที่ไดกลาวถึงไปแลว แตถาจะเลือ กหุนเขาซื้อ เพิ่ม เรายัง แนะนําใหรอ
ชวงตลาดปรับลงดีกวา เพราะ SET ยังมีแนวโนมแกวงตัวผันผวนไดอีก

หลังจากราคาแกวงทรงตัวไดดีม าพัก ใหญ ชวงนี้ เ ริ่ม มีจังหวะบวก
ขึ้น มายื น เหนื อ เส น ต น ทุ น เฉลี่ ย ระดั บ ต า งๆ ได พร อ มวอลุ ม และ
สัญญาณบวกจากการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ดังนั้นถาไม
ยอ นต่ํากวาแนวรับ อีก คาดวามีสิท ธิดีด ขึ้นหาแนวตา นใหทํากํา ไร
ตามรอบได
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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

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

22

21.80-21.7
, 21.40-21

22.20-22.50

แนะนํายืม หุน short ไปแถว 22 บ.เมื่อ 2 สัป ดาหกอ น โดยตั้งเปา
ซื้อคืนทํากําไรที่ 21 บ.หรือ ใกลเ คียง แตป รากฏวาราคาปรับ ตัวลง
ไปแค 21.40 บ.ก็เ ริ่ม มีแ รงซื้ อ ดันกลับ ใหขึ้นมาแกวงตัวเหนือ เสน
ตนทุนเฉลี่ยไดอีกครั้ง ทําใหมีความเสี่ยง ถาชวงนี้ไ มยอ นลงไปต่ํา
กวา 21.70 บ.ให ไ ดอี ก ก็ต อ งระวัง วิ่งขึ้น กอ น โดยเฉพาะถ าผา น
แนวตานไดก็จะยิ่งเสี่ยงมาก ควรซื้อกลับตัดขาดทุนดวย

