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“แม SET จะปรับลงมาแตก็ยังอยูในกรอบแกวงสัปดาหกอน ทําใหมี
สิทธิทรงตัวในกรอบตอเนื่อง แตสุดทายคาดวาจะปรับลง กอนลุน
ขึ้นจริงจังรอบหนา ดังนั้นยังรอทยอยซือ้ ชวงไหลลงต่ําดีกวา!!!”

SET INDEX ปดที่ 1,504.81 จุด เปลี่ยนแปลง -7.85 จุด คิดเปน -0.52%
แนวรับ

1502-1497* , 1493-1490** จุด

แนวตาน 1507-1510* , 1515-1518** จุด

Technical View:

Technical Picks:
SCN (Bt 7.60 เปาเทคนิค 7.80-8.50 cut loss ถาหลุด 7.45)
ASEFA (Bt 6 เปาเทคนิค 6.20-6.60 cut loss ถาหลุด 5.80)
VNG (Bt 16.80 แนะนํายืม หุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

SCN

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

7.60

7.55-7.45

7.80-8 ,
8.20-8.50

รูป แบบกราฟราคาถื อ วา ยัง มีลั ก ษณะแกว งทรงตั วไดดี และเริ่ม มี
จังหวะยกฐานขึน
้ ขณะที่เ มื่อ วานนี้ขยับ บวกขึ้นมาพรอ มวอลุม หนุน
โดย Indicators ตางๆ ก็ยังฟอรม ตัวดี ดังนั้นถาไมยอ นต่ํากวาแนว
รับ อีก คาดวา มีลุนโอกาสแกวงไตร ะดับ ขึ้น ทดสอบแนวตา นตางๆ
ใหทํากําไรตามรอบได

ASEFA

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

6

5.90-5.80

6.15-6.25 ,
6.40-6.60

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET ยอ นกลับมาปดลบอีก ครั้ง วานนี้
หลังรีบาวดก ลับขึ้นมา 2 วันติดตอ กัน แตก็ยัง เปนการแกวง ตัวขึ้น-ลงภายในกรอบ
แกวงของสัปดาหกอนอยู ทําใหวันนี้อาจจะทรงตัวแถว 1500 จุด(+/-เล็กนอย) ไดอก
ี
อยางไรก็ตามรูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ที่สง สัญ ญาณเชิง
ลบ ยัง บอกถึง โอกาสเข าสูรอบปรับพัก ตัวลงตอ ไดอีก มากกวาอยู เราจึง ยัง คาดวา
ตลาดมีสิทธิปรับตัวลงทดสอบแนวรับระดับตางๆ ใหเปนโอกาสในการเลือกหุน
 เขาซือ
้
ใหมได โดยเปาหมายการปรับพักฐานรอบนี้มีสิทธิแกวง ลงไปทดสอบแนวรับ 1460
จุด(+/-) ไดดวย ดังนั้นยังนารอเลือกหุนทยอยซื้อชวง SET ไหลลงต่ําดีกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยังมีสิทธิปรับตัวลงอีก สัก พัก โดยมี
ลุนไหลลงไปแกวงตัวในกรอบ 1450-1480 จุด เพื่อสรางฐานรอการพลิกกลับไปขยับ
บวกจริงจังตอในชวงถัดไป ดังนั้นยังนาสนใจแบง สวนขายทํากําไรชวงบวก เพื่อ ลด
พอรตลงบาง แลวรอเลือกหุนทยอยซื้อกลับเมื่อตลาดปรับตัวลงตอไป
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หลังจากขึ้นมาทดสอบแนวตานแถว 6 บาทแลวยังแกวงตัวผันผวน
แ ต ก็ มี แ ร งซื้ อ พ ยุ ง ร าค าใ ห แ ก ว งท รง ตั วไ ด ดี พอ คว ร ขณ ะ ที่
Indicators ก็ยังฟอรม ตัวสนับ สนุนในเชิงบวก ดังนั้นถาไมยอ นลง
ไปต่ํากวาแนวรับ เสียกอ น ก็ยังคาดวามีโอกาสขยับ ขึ้นหาแนวตาน
อื่นๆ ใหทํากําไรตอได
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ยืมหุน short

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอ มูลที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อ ถือ และ/
หรือมีความถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็น
ที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมไดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจง ใหทราบ
ลวงหนา บริษัทไมมีความประสงคที่จะชักจูงหรือชี้ชวนใหผูลงทุน ลงทุนซือ้ หรือขายหลักทรัพยตามที่ปรากฏใน
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

16.80

16.50-16 ,
15.7-15.4

17-17.20

รอบที่ผานมาราคาขยับขึ้นมาคอนขางเร็วและแรงพอควร กอ นที่จะมี
แรงขายกดดั นใหเ ริ่ม ผันผวนในกรอบจํ ากัด หลังจากทดสอบแนว
ตานจากจุดสูงสุดเดิมที่ 17.40 บ.ไป ทําใหรูปแบบกราฟราคาแสดง
สัญญาณออ นแรง ขณะที่ Indicators ก็ออ นแอลงดวย จึงแนะนํ า
ยืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ

