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“SET ดีดบวกกลับภายในกรอบแกวงเดิม และยังมีแรงขายกดดัน
ทําใหคาดวามีสิทธิปรับลงไดอีก กอนที่จะไปลุนรอบบวกจริงจังอีก
ครั้งในชวงถัดไป ดังนั้นยังนารอทยอยซื้อชวงไหลลงต่ําดีกวา!!!”

SET INDEX ปดที่ 1,515.40 จุด เปลี่ยนแปลง +10.59 จุด คิดเปน +0.70%
แนวรับ

1510-1505** , 1502-1497*** จุด

แนวตาน 1516-1518** , 1520-1524*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
EFORL (Bt 0.47 เปาเทคนิค 0.50-0.58 cut loss ถาหลุด 0.45)
HPT (Bt 1.27 เปาเทคนิค 1.32-1.44 cut loss ถาหลุด 1.22)
VNG (Bt 17.40 ตองซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนไวกอนดีกวา)

EFORL

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

0.47

0.45 ,
0.43-0.42

0.50 ,
0.55-0.58

หลังจากราคารวงลงมาคอนขางลึก ระยะหลังเริ่ม มีจังหวะแกวงทรง
ตัว ทํ า ฐานออกขา งได โ ดยล า สุ ดวานนี้ เ ริ่ ม มี จั ง หวะดี ด ตั ว ขึ้ น แรง
พอควรดว ยมู ลค าการซื้อ ขายที่ห นาแน น ขณะที่ Indicator ก็ส ง
สัญ ญาณ Bullish Divergence น า จะมีลุ นปรับ ตัว ขึ้น ทดสอบแนว
ตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

HPT

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.27

1.25-1.22

1.32-1.35 ,
1.38-1.44

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET ยัง สามารถดีดกลับขึ้นมาทดสอบ
แนวตานแถว 1520 จุดอีกครั้ง แตก็ยัง มีแรงขายคอยกดดันใหดัช นีแกวง ผันผวนอยู
ขณะทีร่ ูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ยังถือวามีสัญญาณเชิงลบ
ซึ่งบอกถึงโอกาสเขาสูรอบปรับ พัก ตัวลงกอ นมากกวา เราจึง ยัง แนะนําใหแบง สวน
ขายทํากําไรชวงบวกตอได เพือ
่ เตรียมเม็ดเงินไวรอเลือ กหุนทยอยซื้อ ชวงลบตอ ไป
โดยเปาหมายการปรับพักฐานรอบนี้มีสิทธิแกวง ลงไปทดสอบแนวรับ แถว 1460 จุด
(+/-) ไดดวย
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยังมีสิทธิแกวงตัวลงไดอีก โดยมีลุน
ไหลลงไปแกวงตัวในกรอบ 1450-1480 จุด เพื่อ สรางฐานรอการพลิก กลับไปขยับ
บวกจริงจังตอในชวงถัดไป ดังนั้นยังนาสนใจแบง สวนขายทํากําไรชวงบวก เพื่อ ลด
พอรตลงบาง แลวรอเลือกหุนทยอยซื้อกลับเมื่อตลาดปรับตัวลงตอไป
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หลังจากราคายอ นลงไปทดสอบแนวรับ จากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.
25 สัปดาหมาในรอบกอ น แลวยังแกวงทรงตัวไดดี พรอ มทั้งมีแ รง
ซื้อหนุนใหไ ตระดับ กลับ ขึ้นมาแกวงตัวเหนือ เสนตนทุนเฉลี่ยระดับ
ตา งๆ ได ทั้ง ในกราฟรายวัน และรายสัป ดาห ซึ่ งแมว าจะยัง มีแ รง
เหวี่ยงไปบาง แตคาดวามีลุนวิ่งขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตอได

For SBL
VNG
ซื้อคืนปด
short
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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

หนา 1 จาก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

17.40

17.2016.80

17.70-18

เมื่อวานนี้แนะนําเปนหุนยืม short เพื่อลุนซื้อ คืนทํากําไรเมื่อ ต่ํากวา
16.50 บ.ลงไป แตปรากฏวาราคาไหลลงแตะแนวรับ 16.50 บ.แลว
กลับ มีแ รงซื้อ หนุนใหราคาวิ่งขึ้ นผานแนวต าน 17.20 บ.ที่ ใ ชเ ป น
จุดตัดขาดทุนขึ้นมายืนสูงกวาได ดังนั้นตอ งซื้อ กลับ เพื่อ ตัดขาดทุน
ไวกอน แตถาจะเขาเทรดดิ้งก็เสี่ยงเกินไปจึงไมไดแนะนํา

