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“คาด SET จะเริ่มแกวงไตระดับ เพื่อขึ้นหาแนวตานเปาหมาย 1500
จุด(+/-) ในเร็วๆ นี้แลว ดังนั้นตลาดออนตัวยังเลือกหุนซื้อตอเนื่อง
และถาซื้อไวแลวเราแนะนําใหเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญอยู. ..”

SET INDEX ปดที่ 1,434.89 จุด เปลี่ยนแปลง +6.79 จุด คิดเปน +0.48%
แนวรับ

1433-1430* , 1427-1425** จุด

แนวตาน 1436-1438*** , 1442-1446* , 1450-1452** จุด

Technical View:

Technical Picks:
ACAP (Bt 8.60 เปาเทคนิค 9-10 cut loss ถาหลุด 8.40)
CHEWA (Bt 1.71 เปาเทคนิค 1.80-1.90 cut loss ถาหลุด 1.65)
SPALI (Bt 22.30 ซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนไวกอน)

ACAP

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

8.60

8.40 ,
8.20-8

9-9.20 ,
9.50-10

หลังจากพักตัวลงมา ราคาหุนเริ่ม แกวงตัวทําฐานไดซัก ระยะกอ นที่
ลาสุดวานนี้จะมีจังหวะดีดตัวขึ้นแรงพอควรดวยมูลคาการซื้อ ขายที่
หนาตาขึ้น ขณะที่ Indicator ตางๆก็เ ริ่ม สงสัญญาณในเชิงบวกอีก
ครั้ง นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆและเปนจังหวะเก็ง
กําไร

CHEWA

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.71

1.70-1.65

1.76-1.80 ,
1.84-1.90

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวา SET ยังรีบาวดขึ้นตอไดคอนขางดี
ในชวงทายตลาดวานนี้ แตชวงแรกก็ยังแกวงตัวผันผวนและมีแรงขายกดดันเปนระยะ
ทําใหยัง ตอ งระวัง การปรับพัก ตัวลงอีก ไวอ ยู ดัง นั้นถาจะเลือ กหุนเขาซื้อ เราจึง ยัง
แนะนําใหรอชวงตลาดออนตัวลงเชนเดิมไวกอนดีกวา อยางไรก็ตามแนวโนม ที่ดัช นี
จะแกวง ไตร ะดั บ ขึ้น หาแนวตา นเป าหมายแถว 1500 จุ ด(+/-) น า จะเริ่ ม ใกลเ ข า
มาแลว สวนที่ซื้อไวแลวจึงแนะนําใหเ นนถือ ตอ เนื่อ งไวกอ นมากกวา ไมจําเปนตอ ง
ขายทํากําไรเร็วเกินไปนัก
แนวโน ม ระยะกลาง-ยาว คาดว า SET ใกล ที่ จ ะเริ่ ม แกว ง ไต ร ะดั บ ขึ้ น
ตอ เนื่อ ง เพื่อ ลุนทดสอบแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) ไดใ นเร็วๆ นี้แล ว
ดังนั้นยังแนะนําถือหุนตอเนื่องไวกอ น สวนถาตลาดออ นตัวลงยัง นาเลือ กหุนทยอย
ซื้อเชนเดิม
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สัปดาหที่แลวมีจังหวะดีดขึ้นไปแถว 1.80 บ.ใหไ ดเ ทรดดิ้งไปแลว
กอ นจะยอ นลงหาแนวรับ จากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.25 วันอีก ครั้ ง
ซึ่ ง ก็ ยั ง มี แ รงซื้ อ หนุ น ใ ห ท รงตั วแ ละดี ดก ลั บ ไ ด ดี พร อ มทั้ ง มี
สัญญาณบวกจากการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ดังนั้นถาไม
หลุดแนวรับลงเสียกอน ยังนาเทรดดิ้งตามตอเนื่องได
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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
22.30

แนวรับ

แนวตาน

22-21.50

22.50-22.70
, 22.90-23

หลังจากแนะนํายืมหุน short ไปแถว 22 บ.ในชวงทายสัป ดาหกอ น
แตร าคากลับ ยื นแกว งทรงตั วไดดีต อ เนื่อ ง และเริ่ ม ขยั บ ขึ้ นมาทํ า
จุดสูงสุดใหมที่สูงกวา 22 บ.ดวย ทําใหเ สี่ยงกับ การวิ่งขึ้นหาแนว
ตานระดับ ถั ดๆ ไปตอ ได ดัง นั้น แนะนํา ซื้อ กลับ ตัด ขาดทุน ไว กอ น
ดีกวา แตยังไมแนะนําซื้อเทรดดิ้งเพราะที่ผานมาราคาขึ้นเยอะแลว

