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“แมวาเราจะคาดหมายวา SET ใกลที่จะแกวงตัวบวกขึ้นจริงจังเพื่อ
ลุน 1500 จุด(+/-) แตระยะสั้นตองระวังการแกวงผันผวนและยอน
ลบ ดังนั้นรอเลือกหุนซื้อเพิ่มชวงลบดีกวา สวนที่ซื้อแลวเนนถือ!!”

SET INDEX ปดที่ 1,424.28 จุด เปลีย
่ นแปลง +0.16 จุด คิดเปน +0.01%
แนวรับ

1420-1418* , 1415-1412** จุด

แนวตาน 1426-1428* , 1430-1432** จุด

Technical View:

Technical Picks:
HPT (Bt 1.25 เปาเทคนิค 1.35-1.44 cut loss ถาหลุด 1.16)
ERW (Bt 4.60 เปาเทคนิค 4.76-5 cut loss ถาหลุด 4.48)
THAI (Bt 18 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

HPT

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.25

1.24-1.16

1.30-1.35 ,
1.38-1.44

ราคาเหวี่ยงตัวขึ้น-ลงแรงพอควรในรอบที่ผานมา แตจังหวะพัก ตัว
ลงไปทดสอบแนวรับ จากเสนตนทุนเฉลี่ยในกราฟรายสัป ดาหยังมี
แรงซื้อ กลับ เขามาหนุน ทําใหรูป แบบกราฟราคาและการฟอรม ตัว
ของ Indicators ตางๆ อยูในเกณฑที่ดี ดังนั้นถาไมหลุดต่ํากวาแนว
รับเสียกอน คาดวามีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได

ERW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

4.60

4.56-4.48

4.70-4.76 ,
4.90-5

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – หลัง จาก SET ขยับขึ้นไปใกลแนวตาน
จากจุดสูง สุ ดเดิม แถว 1430-1432 จุดซึ่ง เปน บริเ วณเดีย วกันกับแนวตานจากเส น
ตนทุนเฉลี่ย sma.75 และ 200 สัปดาห แลวยังมีแรงขายกดดันใหกรอบบวกแคบลง
และมีจังหวะแกวงผันผวนมากขึ้น รวมทั้งรอบที่ผานมาดัช นีวิ่ง ขึ้นมาคอ นขางเร็วดวย
ทําใหเราคาดวาตลาดมีโ อกาสที่ SET จะปรับพัก ตัวลงอีก ได ดัง นั้นยัง แนะนําใหรอ
เลือกหุนทยอยซื้อชวงลบตอไปกอนเชนเดิม อยางไรก็ตามเราคาดวา SET ใกลที่จะ
เริ่มตนแกวงตัวบวกขึ้นจริงจังแลว โดยมีเปาหมายระยะกลางอยูแถว 1500 จุด(+/-)
ดังนั้นหุนที่ซื้อแลวจึงแนะนําใหเนนถือตอเนื่องมากกวา โดยไมควรเทรดดิ้งสัน
้ มากนัก
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยัง มีสิทธิพัก ตัวลงเพื่อ สรางฐานตอ
ไดอีก กอนที่จะลุนโอกาสพลิกกลับไปแกวงไตระดับขึ้นรอบใหมในชวงถัดไป ซึง่ แนว
ตานเปาหมายรอบหนาคาดวาอยูแถว 1500 จุด(+/-) ดังนั้นเรายังแนะนําใหเ ลือ กหุน
ทยอยซื้อสะสมชวง SET ลบดีกวา แลวเนนถือตอเนื่องเชนเดิม
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รอบกอนราคาขยับขึ้นไปในกรอบแนวตาน 4.70-4.80 บ. แลวปรับ
ยอนลงหาแนวรับ จากเสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ อีก ครั้ง ซึ่งก็ยังมี
แรงซื้อ กลั บ เขามาพยุงราคาไวไ ดดี ทําใหรูป แบบกราฟราคาและ
การฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ยังอยูใ นเกณฑบ วก ดังนั้นถา
ไมหลุดแนวรับอีก ก็มีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตอได
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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

18

17.50-17 ,
16.80-16.5

18.20-18.70

ราคาแกวงไตระดับขึ้นมามากแลวในรอบที่ผานมา กอ นจะมีจังหวะ
กระชากขึ้น แรงพอควรในสัป ดาหที่ แ ลว ทําให รูป แบบกราฟราคา
และการฟอรมตัวของ Indicators อยูในภาวะรอนแรงเกินไป คาดวา
มีลุ น แรงขายกดดั น ใหป รั บ พั ก ตั วลงหาแนวรั บ ต า งๆ ก อ นได จึ ง
แนะนํายืมหุน short โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อกลับตัดขาดทุน

