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“ชวงนี้ซื้อแลวยังเนนถือเพื่อรอลุนเปาหมาย 1500 จุดหรือใกลเคียง
ไดตอ แตถาเทรดดิ้ง สั้นตามรอบตองระวัง แรงขายในจังหวะบวก
โดยเฉพาะกรอบแนวตาน 1450-1460 จุด...”

SET INDEX ปดที่ 1,445.54 จุด เปลี่ยนแปลง +3.12 จุด คิดเปน +0.22%
แนวรับ

1443-1440* , 1436-1430** จุด

แนวตาน 1446-1450** , 1455-1462*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
RS (Bt 11.40 เปาเทคนิค 12-12.50 cut loss ถาหลุด 11)
GTB (Bt 1.46 เปาเทคนิค 1.50-1.60 cut loss ถาหลุด 1.40)
SPALI (Bt 21.60 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

RS

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

11.40

11.30-11

11.80-12.10
, 12.30-12.5

ราคาเริ่ ม ฟน ตัวกลับ ขึ้ นมายืนป ดเหนือ เสนต นทุน เฉลี่ ยระดับ ต างๆ
ไดอีกครั้ง หลังจากรอบที่ผานมาแกวงทรงตัวไดดีขึ้น โดยมีแ รงซื้อ
หนุน และการฟอรมตัวของกราฟราคาและ Indicators สนับ สนุนใน
เชิงบวก ดังนั้นถาไมยอ นต่ํากวาแนวรับ อีก คาดวามีสิท ธิดีดขึ้นหา
แนวตานใหทํากําไรตามรอบได

GTB

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.46

1.45-1.40

1.50-1.52 ,
1.55-1.60

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – หลัง SET ปรับตัวลงแตะแนวรับจากเสน
ตน ทุ นเฉลี่ย sma.5 วัน ที่ ขยั บ ขึ้น มาอยู แถว 1438-1436 จุ ด ซึ่ ง เป น กรอบของ
ชองวาง(gap) ที่เปดทิ้งไววันกอนดวย แลวยังมีแรงซื้อกลับเขามาหนุนอีกครั้ง ทําให
ดัชนียังมีโอกาสดีดบวกตอเนื่องขึ้นไปแกวงตัวในกรอบแนวตาน 1450-1460 จุดหรือ
สูงกวาเล็กนอยได ถาชวงนี้ไมยอนหลุดต่ํากวาแนวรับ 1430 จุดลงไปเสียกอน ดังนั้น
สามารถเลือกหุนซื้อ เพื่อเทรดดิ้งกรอบแคบลุนทํากําไรแถว 1460 จุดหรือ ใกลเ คียง
ได แตถาจะซื้อ เพื่อ เทรดดิ้ง กรอบกวาง ลุนเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ยัง นารอซื้อ
เฉพาะชวง SET ปรับตัวลงดีกวาอยู
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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ราคาเริ่มแกวงทรงตัวไดดีมาพัก ใหญ และเริ่ม มีแ รงซื้อ ชวงบวกเขา
มาหนุน ขณะที่ Indicators ตางๆ ก็ฟอรม ตัวไดดีขึ้นดวย ถึงแมวา
จะยังมีลักษณะแกวงตัวผันผวนไปบาง แตถาไมยอ นต่ํากวาแนวรับ
อีก ก็คาดวา มีลุน โอกาสรี บ าวดก ลับ ขึ้ นไปทดสอบแนวต านระดั บ
ตางๆ ใหทํากําไรตามรอบได
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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

21.60

21.30-21 ,
20.80-20.6

21.70-22

หลังจากรอบที่แลวราคาวิ่งขึ้นมาคอ นขางเร็ว กอ นที่ชวง 2 วันนี้จะ
เริ่มมีแรงขายออกมากดดันมากขึ้น ทําใหรูปแบบกราฟราคาและการ
ฟอรมตัวของ Indicators เริ่มดูออนแอลง ทําใหคาดวามีลุนไหลลง
หาแนวรับตางๆ กอนได จึงแนะนํายืมหุน short เพื่อ รอซื้อ คืนที่แ นว
รับ โดยใชแนวตานเปนเกณฑในการซื้อกลับตัดขาดทุน

