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“หลังจาก SET ยอนลบแลวยังมีแรงซื้อหนุน ทําใหคาดวากรอบลบ
มีจํากัด และยังลุนโอกาสกลับแกวงไตระดับขึ้นตอไดในชวงถัดไป
ดังนั้นตลาดปรับลงยังนาซื้อ แลวเนนถือตอเนื่องเพื่อรอขายสูง...”

SET INDEX ปดที่ 1,452.59 จุด เปลี่ยนแปลง +2.52 จุด คิดเปน +0.17%
แนวรับ

1450-1444* , 1440-1436** จุด

แนวตาน 1455-1457** , 1460-1462*** , 1465-1470 จุด

Technical View:

Technical Picks:
PSL (Bt 6.55 เปาเทคนิค 6.80-7.50 cut loss ถาหลุด 6.20)
VIBHA (Bt 2.98 เปาเทคนิค 3.10-3.20 cut loss ถาหลุด 2.90)
ROBINS (Bt 65.25 ซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)

PSL

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

6.55

6.30-6.20

6.80-7 ,
7.30-7.50

หลังจากปรับฐานลงมาคอนขางลึก ระยะหลังราคาหุนมีก ารแกวงตัว
Sideway Up ขึ้นมาไดตอเนื่องโดยเมื่อ วานนี้ Volume เริ่ม เขาราคา
เริ่ ม ดี ด ตั วขึ้ น เหนื อ แ นวเส นต น ทุ น ค า เฉลี่ ย ได อี ก ครั้ ง ขณะ ที่
Indicator ต า งๆก็ ส ง สั ญ ญาณในเชิ ง บวก น า จะมี ลุ น ปรั บ ตั ว ขึ้ น
ทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

VIBHA

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

2.98

2.96-2.90

3.06-3.10 ,
3.14-3.20

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET พักตัวลงตอ ในชวงเชาวานนี้ แลว
ยัง มี แรงซื้อ หนุนกลับขึ้ นมาไดดี โดยเฉพาะเมื่ อ ปรั บตัว ลงไปใกลแนวรับ ในกรอบ
1440-1420 จุดที่คาดวาจะเปนแนวรับที่มีนัยสําคัญ สําหรับการกลับไปแกวง ขึ้นรอบ
ใหมในชวงถัดไป ดังนั้นแมวาตลาดอาจจะยังแกวงตัวผันผวนและยอ นลบใหเ ห็นบาง
แตคาดกรอบลบมีจํากัด และสุดทายเรายังคาดวา SET จะสามารถไตระดับขึ้นหาแนว
ตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ไดตามคาด ดัง นั้นชวงตลาดออ นตัวลงยัง นาสนใจ
เลือกหุนทยอยซื้อ แลวเนนถือ ตอ เนื่อ งไมตอ งรีบขายเร็ว เพื่อ รอรอบบวกใหญของ
ตลาดกอนคอยพิจารณาหาจังหวะทํากําไรกันตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว แม SET ยังแกวง ตัวผันผวนและมีจัง หวะออ นตัว
ลงบาง แตคาดวากรอบลบจํากัด และลุนรอบบวกขึ้นทดสอบแนวตานเปาหมาย 1500
จุด(+/-) ไดใ นชวงถั ดไป ดัง นั้ นแนะนําถือ หุนต อ เนื่อ ง และเลื อ กหุน ทยอยซื้อ ได
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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

รอบที่แลวราคาขยับเขาใกลแ นวตาน 3.10 บ.แลวมีแ รงขายกดดัน
ใหปรับพักตัว แตยังมีกรอบลงจํากัดและมีแ รงซื้อ หนุนตลอด ทําให
กราฟราคาและการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ยังดูดี ดังนั้นถา
ไมหลุดต่ํากวาแนวรับขางตนลงไปเสียกอ น คาดวามีสิท ธิดีดขึ้นหา
แนวตานตางๆ ใหทํากําไรตอได

For SBL
ROBINS
ซื้อคืนปด
short

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

65.25

65-64 ,
63-62

66-67

แนะนํายืม หุน short ไปแถว 67-68 บ.ตั้งแตป ลายเดือ นกอ น โดย
ตั้งเปาซื้อ คืนทํากําไรแถว 65 บ.หรือ ต่ํากว า ซึ่งราคาปรับ ตัวลงมา
ให ตั้งแตร อบที่ แ ลว แตฟนตั วกลับ ไปเร็ว ดังนั้ นถายังไมไ ดซื้อ คื น
รอบนี้ก็ควรทยอยซื้อกลับเพื่อรับรูกําไรไดเลย สวนถาจะเขาซื้อ เพื่อ
เทรดดิ้งลุนรีบาวด ตองตามดูแรงซื้อจากแนวรับตางๆ กอน

