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“คาด SET ยังปรับพักตัวในกรอบจํากัด และมีลุนแกวงทรงตัวสราง
ฐานสําหรับรอบขึ้นครั้งใหมไดตามคาดเดิม ดังนั้นตลาดลบยังเลือก
หุนซื้อสะสมตอ แลวถือเพื่อรอรอบบวกใหญเชนเดิม…”

SET INDEX ปดที่ 1,413.19 จุด เปลี่ยนแปลง -23.21 จุด คิดเปน -1.62%
แนวรับ

1410-1403*** , 1393-1390* จุด

แนวตาน 1418-1422*** , 1430-1438* จุด

Technical View:

Technical Picks:
MC (Bt 13.10 เปาเทคนิค 14-14.30 cut loss ถาหลุด 12.50)
WAVE (Bt 3.68 เปาเทคนิค 3.80-4.20 cut loss ถาหลุด 3.50)
CBG (Bt 49.25 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)
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หลั ง จากปรั บ ตั ว ขึ้ น มารอบก อ น ราคาหุ น พั ก ตั ว ลงมาลึ ก พอควร
กอนที่จะแกวงตัวออกขางมาพักใหญ ลาสุดวานนี้มีจังหวะดีดตัวขึ้น
แรงและยืนเหนือแนวเสนตนทุนคาเฉลี่ยได ดวยมูลคาการซื้อ ขายที่
หนาแนนผิดปกติ ขณะที่ Indicator ตางๆก็สงสัญญาณในเชิงบวก
นาจะมีลุ นปรั บ ตั วขึ้น ทดสอบแนวตานตางๆ จึ งแนะนํ าเป นหุน เก็ ง
กําไร

WAVE
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3.60-3.50

3.80-3.90 ,
4-4.20

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – แมวา SET จะปรับตัวลงรุนแรงเมื่อ วัน
ศุกรที่ผานมา แตหลังจากไหลลงไปทดสอบแนวรับแถว 1400 จุด(+/-) แลวก็ยัง มี
แรงซื้อ กลับเขามาพยุง ตลาดไดอ ยู ทําใหเ รายัง คาดวากรอบปรับลงชวงนี้นาจะยัง
คอนขางจํากัด และสุดทายยังสามารถลุนโอกาสแกวงตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวตาน
เปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) ไดในชวงถัดไปตามคาดเดิม ดังนั้นตลาดปรับลงยัง นา
เลือกหุนซื้อ แลวเนนถือเพื่อรอรอบบวก
แนวโนมระยะกลาง-ยาว แม SET จะแกวง ผันผวนและยัง มีจัง หวะปรับพัก
ตัวลงใหเห็นอีก แตคาดวายังลุนโอกาสทรงตัว เพื่อรอรอบแกวง บวกขึ้นทดสอบแนว
ตานเปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) ไดในชวงถัดไป ดังนั้นยังแนะนําถือหุนตอเนื่อ งไว
กอน และสามารถเลือกหุนทยอยซื้อไดเชนเดิม
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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

รอบกอนราคาปรับตัวลงมาอยางตอเนื่อง แตชวงสัปดาหที่แ ลวเริ่ม มี
จัง หวะฟ นตั ว กลั บ ขึ้ นมา และยื น แกว ง ตัว สู งกว า เส น ตน ทุ นเฉลี่ ย
ระดับตางๆ ไดทั้งในกราฟรายวันและกราฟรายสัป ดาห พรอ มวอลุม
และสัญญาณบวกจาก Indicators ตา งๆ ดังนั้ นถา ไมย อ นต่ํ ากว า
แนวรับอีก คาดวามีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได

For SBL
CBG
ซื้อคืนปด
short

ราคาปด
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49-47
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หลัง จากแนะนํา ยืม หุ น short ไปแถว 52-52.50 บ.ในช วงกลาง
สัปดาหกอน โดยตั้งเปาซื้อกลับทํากําไรเมื่อ ต่ํากวา 50 บ. ซึ่งราคา
ปรับ ตั วลงมาใหแ ล ว ดั งนั้น แนะนําทยอยซื้ อ กลั บ เพื่ อ รับ รูกํา ไรไว
กอ นได แต ถาจะซื้อ เทรดดิ้ งลุน รีบ าวด ยัง ไม นาสนใจ แนะนํ าให
ตามดูแรงซื้อจากแนวรับกอนดีกวา

