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“SET ยังมีสิทธิแกวงผันผวนและออนตัวใหเห็นได แตมองวาตลาด
ปรับลงเปนโอกาสในการเลือกหุนซื้อตอเนื่อง จากนั้นเนนถือเพื่อรอ
รอบขยับบวกลุนเปา 1500 จุด(+/-) ในชวงถัดไปได…”

SET INDEX ปดที่ 1,430.80 จุด เปลี่ยนแปลง +8.81 จุด คิดเปน +0.62%
แนวรับ

1428-1425** , 1422-1418*** จุด

แนวตาน 1433-1436* , 1440-1446** จุด

Technical View:

Technical Picks:
VIBHA (Bt 2.84 เปาเทคนิค 2.90-3.10 cut loss ถาหลุด 2.74)
SCN (Bt 7.85 เปาเทคนิค 8.15-8.60 cut loss ถาหลุด 7.50)
CBG (Bt 51.50 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)
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2.84

2.80 , 2.74

2.90 , 3-3.10

ราคาหุ นพัก ฐานลงมาทดสอบแนวรับ บริเ วณ 2.74 บาท และเห็ น
แรงซื้ อ กลั บ เข า มาค อ นขา งหนาตาในชว ง 2 วั นล าสุ ด โดยเริ่ ม มี
จังหวะดีดตัวกลับ ขึ้นไปยืนเหนือ แนวเสนตนทุนคาเฉลี่ยไดอีก ครั้ง
ขณะที่ Indicator ตางๆก็กลับมาสงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีโอก
กาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร
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้ เก็งกําไร

7.85

7.80-7.50

8.15-8.25 ,
8.50-8.60

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยัง ดีดบวกตอ เนื่อ ง และเริ่ม ขึ้นมา
ยืนแกวง ตัวสูง กวาเสนตนทุนเฉลี่ย sma.10 วันไดแลว พรอ มทั้ง การฟอรม ตัวของ
indicators ระยะสั้นก็เริ่มดูดีขึ้น ดังนั้นแมวาชวงนี้ดัช นียัง มีสิทธิแกวง ตัวผันผวนและ
ออนตัวลงได แตรูปแบบการเคลื่อนไหวของกราฟดัชนีก็สงสัญญาณวาตลาดใกลทจ
ี่ ะ
กลั บ ไปแกว ง ไต ร ะดับ ขึ้ น รอบใหมไ ด ใ นเร็ ว ๆ นี้ เพื่ อ ลุ น ขยับ ขึ้ น ทดสอบแนวต า น
เปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) ตามคาดตอ ไป ดัง นั้นตลาดปรับลงยัง เลื อ กหุนซื้ อ
ตอเนื่อง แลวเนนถือเพื่อรอรอบบวกที่กําลังจะเกิดขึ้นตามคาดได
แนวโนมระยะกลาง-ยาว แม SET จะแกวง ผันผวนไปบาง แตคาดวายัง มี
ลัก ษณะแกว ง เพื่อ ทรงตัว รอลุน รอบแกวง บวกขึ้ นทดสอบแนวต านเป าหมายแถว
1500 จุด(+/-) ไดใ นเร็วๆ นี้ ดัง นั้นยัง แนะนําถือ หุนตอ เนื่อ งและสามารถเลือ กหุน
ทยอยซื้อไดเชนเดิม

Analyst :
Somchai Anektaweepon
Veeravat Virochpoka
Tel. : 0-2646-9967

รอบที่ แ ล ว ราคาขยับ ขึ้ น ได แ ค แ นวต านแถว 8 บ.ก็ เ ริ่ม มี แ รงขาย
กดดัน ใหป รับ ย อ นลงอีก ครั้ง แต ก็ยังสามารถแกวง ทรงตัวไดดีม า
ตอเนื่อง ขณะที่รูปแบบกราฟราคาและการฟอรม ตัวของ Indicators
ยังอยูใ นเกณฑบ วก กอ นที่เ มื่ อ วานนี้จะมีแ รงซื้อ หนุนใหมีจังหวะรี
บาวดขึ้นไดอีกครั้ง ทําใหยังนาสนใจเทรดดิ้งตามตอได
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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 บริษัทไมมีความประสงคทจี่ ะชักจูงหรือชี้ชวนใหผูลงทุน 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
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หลังจากไตระดับขึ้นมาตอเนื่อง ทําใหรูป แบบกราฟราคามีสัญญาณ
Overbought กอนที่ในชวง 2 วันนี้จะเริ่ม มีแ รงขายกดดันใหออ นตัว
ลง พรอมสัญญาณลบจากการฟอรม ตัวของ Indicators ทําใหมีลุน
ปรับลงหาแนวรับใหซื้อกลับทํากําไรได จึงแนะนํายืม หุน short เพื่อ
รอซื้อคืนที่แนวรับ โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อตัดขาดทุน

