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“แม SET มีสิทธิออนแอลงไดอีก แตค าดวาเปน การแกวงตัวเพื่อ
สรางฐานกอนลุนไตระดับขึ้นรอบใหมตามคาดเดิม ดังนั้นยังเลือก
หุนซื้อชวงลบ แลวเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญตอไปได…”

SET INDEX ปดที่ 1,424.68 จุด เปลี่ยนแปลง -6.12 จุด คิดเปน -0.43%
แนวรับ

1422-1418*** , 1415-1410* จุด

แนวตาน 1428-1430* , 1433-1436** จุด

Technical View:

Technical Picks:
KIAT (Bt 0.71 เปาเทคนิค 0.75-0.80 cut loss ถาหลุด 0.66)
AUCT (Bt 7.05 เปาเทคนิค 7.30-8 cut loss ถาหลุด 6.80)
BDMS (Bt 23.50 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)

KIAT

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

0.71

0.68-0.66

0.75-0.77 ,
0.80

ราคาหุนแกวงตัว Sideway มาไดพัก ใหญ กอ นที่ลาสุดวานนี้จะเริ่ม
มี จั ง หวะดี ด ตั ว ขึ้ น แ รงอี ก ครั้ ง ด ว ยมู ล ค า การซื้ อ ขายที่ ห นาแน น
ผิดปกติ ขณะที่ Indicator ตา งๆก็เ ริ่ม กลั บ มาส งสั ญญาณในเชิ ง
บวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุน
เก็งกําไร

AUCT

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

7.05

7-6.80

7.30-7.50 ,
7.80-8

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวา วันกอน SET จะดีดบวกขึน
้ ไปแกวง
ตัว สูง กวา เสน ต นทุ น เฉลี่ ย sma.10 วัน ได แตว านนี้ ดัช นี ยืน เหนื อ กว า ได ไ มน าน
สุดทายยังยอนลงมาปดสิน
้ วันต่ํากวาอีกครั้ง ทําใหคาดวา SET จะยัง อยูใ นชวงแกวง
ตัวผันผวนเพื่อรอสรางฐานตอเนื่อ ง อยางไรก็ตามรูปแบบการเคลื่อ นไหวของกราฟ
ดัชนี และการฟอรมตัวของ Indicators ระยะกลางยัง สง สัญ ญาณเชิง บวก ทําใหเ รา
คาดวาตลาดมีลุนกลับไปแกวงไตระดับเพื่อขึ้นทดสอบแนวตานเปาหมายแถว 1500
จุด(+/-) ไดตามคาดในชวงถัดไป ดัง นั้นตลาดปรับลงยัง เลือ กหุนซื้อ ตอ เนื่อ ง แลว
เนนถือเพื่อรอรอบบวกที่กําลังจะเกิดขึ้นตามคาดตอไป
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
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หลังจากราคาไหลลงมาคอ นขางแรงในรอบกอ น แลวเริ่ม มีแ รงซื้อ
กลับเขามาหนุนบาง ขณะที่ใ นชวงเดือ นที่ผานมาก็ยังแกวงทรงตัว
แคบได คอ นข างดี ทํ าใหรู ป แบบกราฟราคาและการฟอรม ตัวของ
Indicators เริ่ม มีสัญญาณเชิงบวก ดังนั้นถาไมหลุดแนวรับ ลงอี ก
คาดวามีสิทธิดด
ี ขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
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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 ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพยตามทีป่ รากฏใน
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

ซื้อคืนปด
short

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

23.50

23.40-23 ,
22.80

23.60-24

แนะนํ าเปน หุนยื ม short ไปแถว 23.80-24 บ. ตั้งแตตนสั ป ดาห
กอ น ซึ่ งราคาแกว งทรงตัวได ดีม าตลอด กอ นที่ เ มื่อ วานนี้จ ะเริ่ม มี
จังหวะปรับตัวลงมาใหเปนโอกาสในการทยอยซื้อกลับเพื่อ รับ รูกําไร
แลว จึงแนะนําทยอยซื้อคืนปด short เพื่อ รับ รูกําไรไวกอ น แตยังดู
ไมนาสนใจเขาเทรดดิ้งลุนรีบาวด โดยตองตามดูแรงซื้อกอน

