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“SET ดีดบวกไดดี แตรูป แบบกราฟดัช นีและการฟอรมตัว ของ
Indicators ยังเสี่ยงกับจังหวะผันผวนและยอนลบ ดังนั้นยังแนะนํา
ใหรอเลือกหุนซื้อเพิ่มชวงลบตอไปกอนดีกวา แตซื้อแลวเนนถือ!!”

SET INDEX ปดที่ 1,436.43 จุด เปลี่ยนแปลง +12.37 จุด คิดเปน +0.87%
แนวรับ

1433-1430* , 1426-1422** จุด

แนวตาน 1437-1440* , 1442-1444** จุด

Technical View:

Technical Picks:
CBG (Bt 45 เปาเทคนิค 47.50-48 cut loss ถาหลุด 43)
EPG (Bt 13.60 เปาเทคนิค 14-15 cut loss ถาหลุด 13.20)
PTG (Bt 18.80 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)
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ซื้อเก็งกําไร

45.00

44.50-44 ,
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47.50-48

ราคาหุนแกวงตัวในลักษณะ Sideway Up มาไดตอ เนื่อ ง โดยลาสุด
วานนี้ดีด ตัวขึ้นแรงและและทําจุ ดสูงสุดใหมเ ปน ประวัติก ารณดว ย
มูลคาการซื้อขายที่หนาแนน ขณะที่ Indicator ตางๆก็สงสัญญาณ
สนับสนุน นาจะมีโอกาสปรับ ตัวขึ้นตอ ตามกรอบเสนแนวโนม ขาขึ้น
ได จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

EPG

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

13.60

13.5013.20

14-14.30 ,
14.50-15

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – ปลายสัปดาหที่แลว SET ยังขยับบวกตอ
ไดดี และขยับขึน
้ มาแกวงตัวเหนือเสนตนทุนเฉลี่ยระดับตางๆ ไดแลว ทําใหยัง มีลุน
จังหวะรีบาวดขึ้นตอ เนื่อ งไดอีก อยางไรก็ตามยัง ตอ งระวัง การแกวง ตัวผันผวนและ
ยอนลบเปนระยะไวดวย เพราะชวง 2 สัปดาหทผ
ี่ านมาดัชนีขยับขึ้นมามากพอควรเลว
ดัง นั้ นส วนที่ซื้ อ ไวแล วยั ง แนะนํา ใหเ นน ถือ ตอ เนื่ อ ง แต ถา จะเลื อ กหุ นเขา ซื้อ เพิ่ ม
แนะนําใหรอชวงตลาดออนตัวลงกอนดีกวา
แนวโนม ระยะกลาง-ยาว แม SET ยัง มีลุนโอกาสที่จะแกวง บวกตอ เนื่อ ง
โดยมีแนวตานเปาหมายของรอบแถว 1500 จุด(+/-) แตระหวางทางยังตองระวังแรง
ขายทํากําไรกดดันใหผันผวนไวดวย ดังนั้นซื้อแลวยังแนะนําใหเนนถือตอ เพื่อรอรอบ
บวกใหญตามที่ไดกลาวถึงไปแลว แตถาจะเลือ กหุนเขาซื้อ เพิ่ม เรายัง แนะนําใหรอ
ชวงตลาดปรับลงดีกวา เพราะ SET ยังมีแนวโนมแกวงตัวผันผวนไดอีก
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หลั ง จากพั ก ตั วลงไปแรงและเร็ ว พอควรในรอบก อ น ช ว งนี้ เ ริ่ ม มี
จังหวะแกวงไตระดับ ขึ้นมาไดดีขึ้นบาง และเริ่ม ขึ้นมาแกวงทรงตัว
เหนือ เสนต นทุนเฉลี่ย ระดับ ตางๆ ไดทั้ งในกราฟรายวั นและกราฟ
รายสั ป ดาห โดยมี ทั้ ง วอ ลุ ม แ ละสั ญ ญาณบวกจาก Indicators
สนับสนุน ดังนั้นถาไมต่ํากวาแนวรับอีก คาดมีดีดขึ้นหาแนวตานได
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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

ยืมหุน short

ราคาปด
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18.50-18 ,
17.50-17

19-19.20

ในชวง 2 สัป ดาห ที่ผานมาราคาวิ่งขึ้ นมาคอ นข างรอ นแรง ขณะที่
กอ นหน านี้ ก็มี จั งหวะบวกขึ้ นมาพอควรแล ว ดว ย โดย Indicators
รายวันก็เ ริ่ ม แสดงสัญ ญาณออ นแอ ทําใหค าดวามีลุน พัก ตัวลงหา
แนวรับตางๆ กอนได จึงแนะนํายืม หุน short เพื่อ รอซื้อ คืนที่แ นวรับ
โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อกลับตัดขาดทุน

