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“SET เริ่มมีจังหวะยอนลบ โดยคาดวาจะปรับพักตัวลงตอไดอีก แต
คาดวาเปนโอกาสในการเลือกหุนทยอยซื้อเพิ่มได และหลังจากซื้อ
แลวยังแนะนําใหเนนถือตอเนื่อง เพื่อรอขายสูงเชนเดิม...”

SET INDEX ปดที่ 1,450.07 จุด เปลี่ยนแปลง -4.49 จุด คิดเปน -0.31%
แนวรับ

1447-1445* , 1440-1436** , 1432-1422*** จุด

แนวตาน 1452-1455** , 1458-1462*** จุด

Technical Picks:
TTCL (Bt 23.20 เปาเทคนิค 24-26 cut loss ถาหลุด 22)
THCOM (Bt 22.10 เปาเทคนิค 23-23.70 cut loss ถาหลุด 21.70)
THAI (Bt 25.75 ซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนไวกอนดีกวา)

TTCL

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

23.20

22.50-22

24 , 25-26

ราคาหุนปรับพักฐานไดซักระยะหลังจากพุงขึ้นมาในรอบกอ น ลาสุด
วานนี้เริ่มมีจังหวะดีดตัวขึ้นเหนือ แนวเสนตนทุนคาเฉลี่ยอีก ครั้งดวย
มู ล ค า ก ารซื้ อ ขายที่ ห นาแน น ขึ้ น ขณะที่ Indicator ต า งๆก็ เ ริ่ ม
กลับมาสงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัวทะสอบ High เดิม
และทะลุผาน จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร
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Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – หลัง จาก SET รีบาวดขึ้นตอ เนื่อ งและ
มากพอควรในรอบสัป ดาห ที่ผา นมา จึง ทํา ใหเ ริ่ม มี แรงขายทํากํ าไรกดดั นให ดัช นี
ยอนกลับมาทดสอบแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.5 วันแถว 1445 จุดอีกครัง้ และ
ยังมีโอกาสที่จะหลุดต่ํากวาลงไปหาแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ยระดับอื่นๆ ในกรอบ
1440-1420 จุดตอได กอนทีจ
่ ะกลับไปมีแนวโนม ขาขึ้น เพื่อ ลุนไตระดับขึ้นหาแนว
ตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ตามคาดไดในชวงถัดไป ดัง นั้นเรายัง แนะนําใหเ ลือ ก
หุนทยอยซื้อ ชวง SET ปรับลงดีก วา อยางไรก็ตามหลัง จากเลือ กหุนซื้อ แลวเรายัง
แนะนําใหเนนถือตอเนื่อง เพื่อรอรอบบวกใหญของตลาดกอนคอยพิจารณาหาจังหวะ
ทํากําไรกันตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว แม SET ยังแกวงตัวผันผวนและออ นตัวลงไดอีก
แตคาดวากรอบลบจํากัด และลุนรอบบวกขึ้นทดสอบแนวตานเปาหมาย 1500 จุด
(+/-) ไดในชวงถัดไป ดังนั้นแนะนําถือหุนตอเนื่อง และเลือกหุนทยอยซื้อไดเชนเดิม
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หลั ง จากราคาไหลลงมาลึ ก และเร็ ว ใ นรอ บที่ ผ า นมา แต ช ว ง 2
สัป ดาห นี้เ ริ่ ม มี ลัก ษณะทรงตัว ได ดีขึ้ น พรอ มมีแ รงซื้อ เขา มาพยุ ง
และการฟอรมตัวที่ดีของ Indicators ชวยหนุน ดังนั้นถาไมหลุดต่ํา
กวาแนวรับลงไปอีก คาดวามีสิทธิลุนโอกาสดีดกลับ ขึ้นหาแนวต าน
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
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แนะนํายืมหุน short ไปแถว 24.20 บ. โดยราคามีจังหวะปรับ ตัวลง
ไปที่ 23.30 บ.ใหซื้อกลับทํากําไรแลว แตถายังไมไ ดปด short คง
ตองยอมซื้อกลับตัดขาดทุนกอนดีกวา หลังจากวานนี้มีแ รงซื้อ หนุน
ให ร าคาดี ด ตั ว ขึ้ น มาสู ง กว า แ นวต า น 25 บ.ที่ ใ ช เ ป น เกณฑ ตั ด
ขาดทุน แตราคาพักตัวนอยไปจึงไมแนะนําใหเทรดดิ้งตามตอ

