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“ถึงแมวารูป แบบกราฟดัช นี จะบอกถึงโอกาสในการที่ SET จะ
สามารถแกวงไตร ะดับขึ้นหาเปาหมายที่ 1500 จุดไดในชว งถัดไป
แตระยะสั้นตองระวังยอนลบ ดังนั้นรอทยอยซื้อเพิ่มชวงออนตัว!”

SET INDEX ปดที่ 1,442.42 จุด เปลี่ยนแปลง -1.00 จุด คิดเปน -0.07%
แนวรับ

1440-1436* , 1430-1426** จุด

แนวตาน 1444-1446* , 1450-1452** จุด

Technical View:

Technical Picks:
ERW (Bt 4.64 เปาเทคนิค 4.76-4.96 cut loss ถาหลุด 4.52)
SCN (Bt 7.50 เปาเทคนิค 7.80-8.25 cut loss ถาหลุด 7.30)
CBG (Bt 47 แนะนํายืม หุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

ERW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

4.64

4.62-4.52

4.76-4.80 ,
4.88-4.96

แมวาราคาจะยังแกวงตัวคอนขางผันผวน แตก็ถือ วาทรงตัวทดสอบ
แนวรับ จากเสนต นทุน เฉลี่ ยระดับ ตางๆ ไดดี ขณะที่สัญ ญาณจาก
การฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ก็ยังอยูใ นเกณฑบ วก ดังนั้นถา
ไมไ หลหลุดต่ํ ากวาแนวรั บ เสี ยก อ น คาดวายั งลุ นโอกาสวิ่งขึ้ นหา
แนวตานใหทํากําไรตามรอบไดเชนเดิม

SCN

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซือ
้ เก็งกําไร

7.50

7.40-7.30

7.75-7.90 ,
8-8.25

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – หลังจาก SET ขยับบวกขึ้นทําจุดสูง สุด
ใหมแถว 1450 จุดไดตอเนื่องเมื่อวานนี้ แตในระหวางวันก็ยัง มีแรงขายทํากําไรชวง
บวกกดดันใหมีจังหวะยอนลบและปดสิ้นวันเปนลบดวย ขณะที่ชวง 2 สัปดาหที่ผาน
มา SET ดีดขึ้นมาคอ นขางแรงและเร็วพอควรแลว ทําใหตอ งระวัง แรงขายทํากําไร
กดดันใหตลาดแกวงตัวยอนลบไวกอนเชนเดิม ดังนั้นถาจะเลือกหุนเขาซื้อเพิ่ม เรายัง
แนะนําใหรอชวงตลาดแกวงลงกอนดีกวา อยางไรก็ตามเรายัง คาดวาตลาดพัก ตัวลง
เพื่อสรางฐานสําหรับการแกวง ไตระดับขึ้นรอบใหม โดยยัง ลุนขยับขึ้นหาเปาหมาย
1500 จุด(+/-) ไดตามคาดเดิม ดังนั้นซื้อแลวนาเนนถือเพื่อรอการขยับขึ้นกรอบกวาง
แนวโนม ระยะกลาง-ยาว แม SET ยัง มีลุนโอกาสที่จะแกวง บวกตอ เนื่อ ง
โดยมีแนวตานเปาหมายของรอบแถว 1500 จุด(+/-) แตระหวางทางยังตองระวังแรง
ขายทํากําไรกดดันใหผันผวนอยู ดังนั้นซื้อแลวยังเนนถือตอได แตถาจะเลือ กหุนเขา
ซื้อเพิ่ม เราแนะนําใหเลือกหุนทยอยซื้อชวง SET ปรับตัวลงดีกวา
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หลังจากราคาแกวงยอ นลงไปทดสอบแนวรับ จากเสนตนทุนเฉลี่ย
ระดั บ ต างๆ แล วยัง มีแ รงซื้อ หนุ นให แ กวง ทรงตั วตอ เนื่ อ ง ขณะที่
รู ป แบบกราฟราคาและการฟอร ม ตั ว ของ Indicators ต า งๆ ยั ง
สนับสนุนในทางบวก ดังนั้นถาไมหลุดแนวรับ ลงไปอีก ก็ยังมีสิท ธิ
ดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบไดตามคาดเดิม
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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

ยืมหุน short

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

47

46-45.50 ,
45-44

47.50-48

หลั ง จากราคาขยั บ ขึ้ น ไปชนแนวต า น 48 บ.แล ว เริ่ ม มี แ รงขาย
กดดันใหแ กวงตัวผันผวน ขณะที่รอบที่ผานมาถือ วาราคาวิ่ งขึ้นมา
คอนขางเร็ว ทําใหมีสิท ธิป รับ พัก ตัวลงหาแนวรับ ตางๆ กอ นได จึง
แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนทํากําไรที่แนวรับ โดยใชแ นวตาน
เปนเกณฑในการซื้อกลับตัดขาดทุน

