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“SET ยังมีจังหวะผันผวนชวงบวก และวานนี้ยอนปดสิ้นวันต่ํา ทํา
ใหรูปแบบกราฟดัชนียังมีลุนรอซื้อชวงออนตัวไดอยู กอนจะพลิก
กลับขึ้นหาเปาหมายในชวงถัดไป ดังนั้นซื้อแลวยังเนนถือได...”

SET INDEX ปดที่ 1,456.72 จุด เปลี่ยนแปลง +4.13 จุด คิดเปน +0.28%
แนวรับ

1455-1452* , 1447-1444** จุด

Technical Picks:
SPCG (Bt 21.10 เปาเทคนิค 22-22.50 cut loss ถาหลุด 20.50)
SMPC (Bt 10.50 เปาเทคนิค 11.20-12 cut loss ถาหลุด 10)
SIRI (Bt 1.81 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)
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หลังจากปรับ ฐานลงมา ราคาหุนแกวง ตัว Sideway อยูพัก ใหญ ๆ
ลาสุดชวงหลังเริ่ม มีจังหวะราคาดีดตัวขึ้นแรงใหเ ห็นดวยมูลคาการ
ซื้อ ขายที่ หนาแน นขึ้นเรื่ อ ยๆ ขณะที่ Indicator ต างๆก็ก ลับ มาส ง
สัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึง
แนะนําเปนหุนเก็งกําไร

SMPC

แนวตาน 1458-1460** , 1462-1464*** , 1468-1472 จุด
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Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – แม SET ยัง ดีดตัวขึ้นทําจุดสูง สุดใหม
ตอเนื่อง แตเรายังเห็นแรงขายชวงบวกคอยกดดันตลอด ทําใหดัช นีมีจัง หวะผันผวน
ใหเห็น ขณะที่วานนี้ตลาดยังยอนลงปดต่ําของวันอีก รูปแบบกราฟดัชนีระยะสั้นจึง ยัง
บอกถึงโอกาสทีต
่ ลาดนาจะปรับพักตัวลงใหเปนจังหวะในการเลือกหุนซื้อเพิ่มไดตาม
คาดอยู ดังนั้นแมวาเราจะแนะนําใหเ นนถือ ตอ เพื่อ รอ SET ไตระดับขึ้นหาแนวตาน
เปาหมาย 1500 จุด(+/-) ในชวงถัดไป คอยมาพิจารณาหาจังหวะขายทํากําไร แตถา
จะเลือกหุนซื้อเพิ่มยังรอเลือกหุนซื้อชวงลบไดอยู
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาด SET แกวงตัวผันผวนและยังมีจังหวะออ นตัว
ลงใหเลือกซื้อแคเพียงระยะสั้น หลังจากนั้นตลาดมีลุนรอบบวกขึ้นทดสอบแนวตาน
เปาหมาย 1500 จุด(+/-) ไดในชวงถัดไป ดังนั้นแนะนําถือหุนตอเนื่อง และเลือ กหุน
ทยอยซื้อไดเชนเดิม
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หลังจากแนะนําเทรดดิ้งไปตั้งแตกลางสัป ดาหที่แ ลว แตราคายังไม
ขยับขึ้น โดยแกวงตัวผันผวนและมีจังหวะออนตัวใหเห็นอีก อยางไร
ก็ตามยังทรงตัวไดดี ทําใหรูปแบบกราฟราคาและการฟอรม ตัวของ
Indicators ยังอยูใ นเกณฑที่ดีตอ เนื่อ ง ดังนั้นถาไมหลุดแนวรับ ลง
ไปเสียกอน คาดวายังมีสิทธิขยับขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได
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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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แนะนํายืมหุน short แถว 1.87 บ.เมื่อ ตนสัป ดาห โดยตั้งเปาซื้อ คืน
ทํากําไรที่ 1.80 บ.หรือต่ํากวา ซึ่งราคาเริ่ม ปรับ ตัวลงมาใหแ ลว จึง
แนะนําทยอยซื้อกลับเพื่อรับรูกําไรได แตถาจะหาจังหวะเขาซื้อ เพื่อ
เทรดดิ้งลุ นรีบ าวด แนะนําใหตามดูแ รงซื้อ จากแนวรับ แตละระดั บ
กอน เพราะยังมีความเสี่ยงจากการขึ้นมาคอนขางเร็วในรอบกอน

