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“แม SET อาจแกวงผันผวนและออนตัวได แตค าดกรอบลบแคบ
และมีลุนขยับไตระดับขึ้นหาแนวตานเปาหมายตามคาดไดในเร็วๆ
นี้ ดังนั้นยังเนนถือตอดีกวา ขณะที่ตลาดออนตัวยังนาซื้อเพิ่ม...”

Technical Picks:
TPIPL (Bt 2.26 เปาเทคนิค 2.40-2.50 cut loss ถาหลุด 2.14)
TNH (Bt 38.25 เปาเทคนิค 40-42 cut loss ถาหลุด 37)
TTCL (Bt 22.30 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)

TPIPL

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

2.26

2.20-2.14

2.40-2.50

ราคาหุนปรับฐานลงมาลึกกอ นที่จะแกวงทรงตัวพัก ใหญ ลาสุดวาน
นี้เ ริ่ม มีจั งหวะดี ดตั วขึ้ นแรงด วยมูล คา การซื้อ ขายที่ ห นาแน นมาก
ขณะที่ Indicator ตางๆก็สงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนรีบ าวดก
ลับขึ้นไปทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

SET INDEX ปดที่ 1,442.66 จุด เปลี่ยนแปลง +5.24 จุด คิดเปน +0.36%
แนวรับ

TNH

1440-1438* , 1435-1430** จุด

แนวตาน 1445-1447* , 1450-1452** จุด

ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด
38.25

แนวรับ

แนวตาน

38-37

39.25-40 ,
41-42

Technical View:
สําหรับ การเขา เทรดดิ้ ง ระยะสั้ น – ถึง แม วา เมื่ อ วานนี้ SET ยัง ขยั บขึ้ น
ตอ เนื่อ งไดอีก แตเ มื่อ ดัช นีเ ขาใกลแนวตานจากจุดสูง สุดเดิม แถว 1450 จุด(+/-)
แลวก็เริ่มมีแรงขายกดดันมากขึ้น ทําใหมีจัง หวะแกวง ตัวผันผวนและออ นตัวใหเ ห็น
ทําใหระยะสั้นยังตองระวังการแกวงยอนลงไวดวย อยางไรก็ตามหลัง จากตลาดขยับ
ขึ้นมาแกวงตัวเหนือเสนตนทุนเฉลี่ยระดับตางๆ ทั้งในกราฟรายวันและรายสัปดาหได
ในชวงนี้ จึงมีความเปนไปไดที่ SET จะเริ่ม ตนแกวง ไตระดับขึ้นหาเปาหมาย 1500
จุด(+/-) ไดตามคาดในเร็วๆ นีแ
้ ลว ดังนั้นเรายังแนะนําใหเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญ
ตอไปดีกวา ขณะที่ถา SET ออนตัวลงก็นาสนใจเลือกหุนซื้อสะสมตอเนื่อง
แนวโนม ระยะกลาง-ยาว แม SET อาจจะยัง แกวง ผันผวนและออ นตัวลง
บาง แตคาดวากรอบลบเริ่มแคบ และมีลุนรอบบวกขึ้นทดสอบแนวตานเปาหมายแถว
1500 จุด(+/-) ไดในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังแนะนําถือหุนตอ เนื่อ ง และเลือ กหุนทยอยซื้อ
ไดเชนเดิม
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หลังจากรอบที่แลวเทรดดิ้งขึ้นไปใกลแ นวตาน 42 บ.แลวยังมีแ รง
ขายกดดันใหยอ นกลับ ลงอีก ครั้ง แตก็ยังแกวงทรงตัว แถวแนวรั บ
จากเสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ ไดดี และยังมีแ รงซื้อ พยุงราคาอยู
ขณะที่ Indicators ก็ยังฟอรม ตัวในเชิงบวก ดังนั้นถาไมไ หลลงต่ํา
กวาแนวรับอีก คาดวามีลุนดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรอีกครั้งได
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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
ทัง้ หมดหรือบางสวน 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

22.30

22-21.70 ,
21.50-21

22.50-23

หลังจากแนะนํายืม หุน short ไปวันกอ นแถว 23 บ. โดยตั้งเปาซื้อ
กลั บ ทํ า กํ า ไรแถว 22 บ.หรื อ ต่ํ ากว า ซึ่ ง วานนี้ ร าคาเริ่ ม มี จั ง หวะ
ปรับตัวลงมาปดต่ํากวาแนวรับ เสนตนทุนเฉลี่ย sma.10 วันแลว ทํา
ให คาดวา มี ลุน ไดท ยอยซื้ อ คื น ปด short ในเร็ วๆ นี้ แตถ า จะหา
จังหวะซื้อเพื่อเทรดดิ้งลุนรีบาวดตองตามดูแรงซื้อจากแนวรับกอน

