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SET INDEX ปดที่ 1,429.21 จุด เปลี่ยนแปลง -6.44 จุด คิดเปน -0.45%
แนวรับ

1426-1424* , 1420-1416** , 1412-1410*** จุด

แนวตาน 1432-1436** , 1438-1442*** จุด

Technical Picks:
PLAT (Bt 6.80 เปาเทคนิค 7-7.50 cut loss ถาหลุด 6.60)
LDC (Bt 1.85 เปาเทคนิค 1.90-2.02 cut loss ถาหลุด 1.78)
BDMS (Bt 23.80 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนทีแ
่ นวรับ)

PLAT

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

6.80

6.60 , 6.35

7 , 7.50

หลังจากปรับตัวขึ้นมาแรงในรอบกอ น ราคาหุ นแกวงทรตัวพั กฐาน
มาได พักใหญกอ นที่ลาสุดวานนี้จะเริ่มมีจังหวะดี ดตัวขึ้ นเหนื อแนว
เส น ต น ทุ น ค า เฉลี่ ย ได อี ก ครั้ ง ด ว ยมู ล ค า การซื้ อ ขายที่ ห นาแน น
ขณะที่ Indicator ตางๆก็กลับมาสงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุน
ปรับตัวขึ้นทดสอบจุดสูงเดิม จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

LDC
ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด
1.85

แนวรับ

แนวตาน

1.82-1.78

1.90-1.92 ,
1.98-2.02

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยังปรับตัวลงตอเนื่อง และปดสิ้นวัน
ต่ํากวาแนวรับแถว 1430 จุดใหเห็นบางแลว ซึ่งเปนการลงมาเคลื่อนไหวต่ํากวาแนว
รับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.10 วันที่ 1432 จุดดวย ทําใหเรายังคาดหมายวาดัชนีจะ
แกวงตัวลงทดสอบแนวรับระดับอื่นๆ ตอไดอีก อยางไรก็ตามรูปแบบกราฟดัชนีระยะ
กลางยังมีสัญญาณที่แสดงถึงวาตลาดอยูระหวางปรับพักตัวเพื่อสรางฐานสําหรับการ
กลับไปแกวงขึ้นรอบใหมอยู ซึ่งคาดวามีสิทธิไตระดับขึ้นไปหาแนวตานเปาหมายแถว
1500 จุด(+/-) ไดในชวงถัดไปตามคาดเดิม ดังนั้นเรายังแนะนําใหเลือกหุนทยอย
เขาซื้อชวง SET ลบ แลวเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว SET เริ่มพักตัวลงเพื่อสรางฐาน สําหรับโอกาสที่
จะแกวงบวกตอ เนื่อ งอีกครั้งในรอบถัดไปตามคาด โดยมีแนวตานเปาหมายของรอบ
แถว 1500 จุด(+/-) ดังนั้นเรายังแนะนําใหเนนถือตอ เนื่อง สวนในจังหวะ SET ลบ
แนะนําใหเลือกหุนทยอยเขาซื้อสะสมเพิ่มเติมได

ราคาแกวงทรงตัวไดดีมาพักใหญ และเริ่มมีจังหวะยกฐานพรอมแรง
ซื้อหนุน ทําใหรูปแบบกราฟราคาและการฟอรมตัวของ Indicators
ต า งๆ สนั บ สนุ น โอกาสลุ นรี บ าวด เพื่ อ ขึ้ น ทดสอบแนวต านระดั บ
ตางๆ ใหทํากําไรตามรอบได ดังนั้นถาไมยอนหลุดแนวรับลงไปอีก
ก็นาสนใจตามเขาเทรดดิ้งได

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

BDMS
Register : 002265
Register : 047077

DISCLAIMER:    ก  ! "#$% &% '  ก () *) , - ./0)12
3 ก45  61ก .7 89 .0:;./0)12$*820<;  80=< $*820<; )=< ); $*820680 :>/
 80)=< )61ก@/0 0; & กA@ ) &);  0=< )61ก@/0= 6/<.0./0)1ก; < ./0)1:>=< )$A
23 ก401;5  0 )ก $32:3 :ก/&.  80$ 2)$@)&/@0$< &);@/0:/5/ 
;</  &);)=< )3 >'=!2>*ก1 80**<5/B1/C C%80 80. ก  !@ )23 ก45
  <) &);&/ 3 >กB@0: 80 = .0ก  !@ )./0)123 ก4:@;0; 
5  7&); B*0@;0=< )$' 5D 2$ก.7 กก  ./0)1 80=< )$A5  &35*/
&);<; ก E5กA@ ) B1/C=< F7ก ./0)1:>5*/C 0;  0=05ก @'5C
 .0'<.'GH5./0)1:>=< )$A23 ก401;5   / ))5/B1/5 ./0)1:>=< )$A
5   &35*/3 >*! = 0ก  :3  %  00ก:' 80 $B: ;@;0 ' G E*&);<;
) 80 ';< &);&/ 0CI @$3J กE!0ก  ก ;</ ก C5ก  !)
=< )$'2 B1/C=< F7ก ./0)1:>  E 0;  0=0ก;0ก @'5C
 ก  ! "#$% &% '  ก () *) 0 $3JB1/1:'K =;0 (Market Maker) :>B1/00ก
5' =I:''G0C G! (Derivative Warrants) ก  !23 กV01;5    W
0  <$= >!.0ก  !0/ 0ก; <  กC=< F7ก >$05'80**<
.05' =I:''G0C G!ก; <ก;0@'5C

ยืมหุน short

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

23.80

23.20-23 ,
22.80-22.4

23.90-24.20

รอบก อ นราคาวิ่ งขึ้ นค อ นข างแรง แต ใ นช วง 2 เดื อ นที่ ผานมาเริ่ ม
แกว งตั วผั นผวนมากขึ้ น ซึ่ งแม ว าจะทรงตั วได แต ก็ ทํ าให รู ปแบบ
กราฟราคา และการฟอร มตั วของ Indicators ต างๆ สงสั ญญาณ
แสดงความเสี่ ย งกั บการที่ จะมี ร อบปรั บพั ก ตั วลงก อ นได ดั ง นั้ นจึ ง
แนะนํายืมหุน short โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อคืนตัดขาดทุน

