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“SET ไตระดับขึ้นมาใกลแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด(+/-)แลว
ซึ่งคาดว าจะมีค วามเสี่ย งกั บการปรั บพั กตัว ลงในกรอบกวา งได
ดังนั้นนาสนใจทยอยขายทํากําไรชวงบวก เพื่อรอซื้อต่ํา...”

SET INDEX ปดที่ 1,492.00 จุด เปลี่ยนแปลง +3.31 จุด คิดเปน +0.22%
แนวรับ

1490-1485* , 1483-1480** จุด

แนวตาน 1493-1495** , 1498-1500*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
ALT (Bt 7.70 เปาเทคนิค 7.90-8.20 cut loss ถาหลุด 7.35)
GLOW (Bt 87 เปาเทคนิค 90-93 cut loss ถาหลุด 85.50)
THAI (Bt 24.30 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอนได)

ALT

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

7.70

7.60 , 7.35

7.90-8 , 8.20

หลั ง จากที่ ร าคาพุ ง ขึ้ น วั น แรกๆหลั ง IPO ระยะหลั ง เริ่ ม มี จั ง หวะ
ปรับตัวลงมาอยางตอ เนื่อ งลงมาทดสอบแนวรับ บริ เ วณ 7.35 บาท
กอนที่ลาสุดจะมีจังหวะดีดตัวขึ้นแรงทะลุเ สนตนทุนคาเฉลี่ย 5 วัน
ขึ้นมาได ดังนั้นนาจะมีโอกาสลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ
จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

GLOW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

87

86.5085.50

89-90 ,
91-93

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET ยัง ขยับขึ้นทํา New high ไดอีก
แตดัชนีก็เริ่มเขามาในกรอบแนวตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ซึ่ง จากรูปแบบกราฟ
ดัชนีและการฟอรมตัวของ Indicators ประกอบกับการขยับขึ้นมาคอนขางเร็วและแรง
พอควรในรอบที่ผานมา ทําใหตอ
 งระวังแรงขายทํากําไรกดดันให SET มีจัง หวะปรับ
พักตัวลงในกรอบกวางไวดวย ดังนั้นยิ่งดัชนีเ ขาใกล 1500 จุดหรือ สูง กวาขึ้นไป จึง
แนะนําใหชะลอการซื้อไวกอน และสามารถหาจังหวะทยอยขายทํากําไรลดพอรตลง
บาง เพื่อลดความเสี่ยงจากโอกาสปรับพักของตลาด แลวถือเงินสดไวรอซื้อเพิ่ม ใหม
ชวง SET พักตัวลงตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว SET ขยับถึง แนวตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-)
แลว ทําใหตองระวังแรงขายกดกลับ โดยเฉพาะในกรอบแนวตาน 1500-1520 จุด
โดยประมาณ ดังนั้นชวงถัดจากนี้นาสนใจเริ่มมองหาจังหวะแบงสวนขายทํากําไรชวง
บวก เพื่อลดพอรตลงบาง แลวคอยพิจารณาโอกาสซื้อใหมเมื่อ SET ปรับตัวลง
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หลังจากราคาแกวงทรงตัวไดดีม าพัก ใหญ ชวงนี้เ ริ่ม มีแ รงซื้อ หนุน
ใหขยับ กลับ ขึ้น มาปดสู งกวาเสนตนทุ นเฉลี่ย ระดับ ต างๆ ไดทั้งใน
กราฟรายวันและกราฟรายสัป ดาห ขณะที่ Indicators ตางๆ ก็ส ง
สัญญาณในเชิงบวก ดังนั้นถาไมยอนหลุดแนวรับ อีก คาดวามีลุนดีด
ขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได

For SBL
THAI
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ซื้อคืนปด
short

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

หนา 1 จาก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

24.30

24-23 ,
22-21

24.50-25.50

แนะนํ าเป นหุน ยืม short ไปชวงท ายสั ป ดาหกอ นแถว 25.75 บ.
โดยตั้งเปาซื้อกลับทํากําไรแถว 24 บ.หรือต่ํากวาลงไป ซึ่งราคาเริ่ม
ปรับ ตัวลงมาใหแ ลว ดังนั้นแนะนําทยอยซื้อ คืนปด short เพื่อ รับ รู
กําไรไวกอนได แตยังไมนาสนใจเขาซื้อเพื่อเทรดดิ้งลุนรีบ าวด โดย
ตองรอตามดูแรงซื้อจากแนวรับระดับตางๆ อีกครั้งกอน

