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“แม SET จะดีดขึ้นมาได แตกม็ ีแรงขายกดดัน ทําใหยังคาดหมายวา
จะมีรอบปรับพักฐานลง กอนลุนขึ้นตอรอบหนา ดังนั้นยังแบงสวน
ขายทํากําไรชวงบวก เพื่อรอซื้อลบไดเชนเดิม...”

SET INDEX ปดที่ 1,512.66 จุด เปลี่ยนแปลง +3.53 จุด คิดเปน +0.23%
แนวรับ

1510-1505* , 1502-1497** จุด

แนวตาน 1515-1517** , 1520-1524*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
PJW (Bt 3.34 เปาเทคนิค 3.50-3.60 cut loss ถาหลุด 3.16)
TSE (Bt 4.42 เปาเทคนิค 4.60-4.80 cut loss ถาหลุด 4.30)
CPN (Bt 57.75 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

PJW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

3.34

3.26 ,
3.20-3.16

3.50-3.60

หลังจากปรับ ฐานลงมา ราคาหุนแกว งตัว Sideway Up มาไดซั ก
ระยะก อ นที่ ลา สุด วานนี้จ ะมี จัง หวะดีด ตัว ขึ้นแรงและยืน เหนือ เส น
ต น ทุ น ค าเ ฉลี่ ย ได ด ว ย มู ล ค า ก าร ซื้ อ ข าย ที่ ห น าแ น น ขณ ะ ที่
Indicator ตางๆก็สงสัญญาณในเชิงบวก ระยะสั้นมีโอกาสเห็นการ
ออนตัวของราคา แตเรามองเปนจังหวะที่นาเขาเก็งกําไร

TSE

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

4.42

4.40-4.30

4.50-4.60 ,
4.76-4.80

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวานนี้ SET ยังขยับบวกตอ เนื่อ งจาก
ปลายสัปดาหที่แลว แตกเ็ ปนการแกวงตัวภายในกรอบแกวงเดิมของสัปดาหกอ
 น และ
ติดแรงขายจากแนวตาน 1520 จุดอยู ขณะที่รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอรม ตัวของ
Indicators ระยะสั้นก็ยังอยูในภาวะซื้อมากเกินไป (Over Bought) ทําใหเ ราคาดวา
ตลาดมีสิทธิปรับพักตัวลงทดสอบแนวรับระดับตางๆ ใหเปนโอกาสในการเลือกหุน
 เขา
ซื้อ ใหมไ ด โดยเป าหมายการปรับ พัก ฐานรอบนี้มี สิท ธิแกวง ลงไปทดสอบแนวรั บ
1460 จุด(+/-) ไดดวย
แนวโนมระยะกลาง-ยาว ถึงแมวา SET ยังเคลื่อนไหวเหนือ 1500 จุดอยูไ ด
แตเ นื่อ งจากรอบที่ผ านมาดัช นี ขยับขึ้นมาคอ นขางเร็ว ทําให คาดวาตลาดจะมีรอบ
ปรับตัวลงกอ นสัก พัก โดยมีลุน SET ไหลลงไปแกวง ตัวในกรอบ 1450-1480 จุด
เพื่อสรางฐานรอการพลิกกลับไปขยับบวกจริงจังตอในชวงถัดไป ดัง นั้นนาสนใจแบง
สวนขายทํากําไรชวงบวก เพื่อ ลดพอรตลงบาง แลวรอเลือ กหุนทยอยซื้อ กลับเมื่อ
ตลาดปรับตัวลงตอไป
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ราคายังดีดตัวขึ้นพรอมวอลุมตอเนื่อง ขณะที่รูป แบบกราฟราคาและ
การฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ยังสนับ สนุนในเชิงบวก ทําให
ยังมีลุนขยับขึ้นหาแนวตานตางๆ ใหเ ทรดดิ้งตามตอ ได ดังนั้นแมวา
ขยับขึ้นแรง อาจมีจังหวะปรับพักตัวบาง แตถาไมหลุดแนวรับ ลงไป
เสียกอน ก็ยังนาสนใจเขาเทรดดิ้งตอได
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ยืมหุน 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

57.75

56.50-56 ,
55-54

58-59

หลังจากราคาแกวงไตระดับ ขึ้นมาไดอ ยางตอ เนื่อ งตั้งแตชวงตนป
แตม าช วงนี้เ ริ่ม มีแ รงขายกดดัน ใหแ กว งผันผวนมากขึ้น และขยั บ
บวกตอ ไดนอ ยลง กอ นจะหลุดลงมาเคลื่อ นไหวต่ํากวาเสนตนทุ น
เฉลี่ยทั้งกราฟรายวันและรายสัป ดาห ทําใหรูป แบบกราฟราคามีลุน
ปรับตัวลงหาแนวรับตางๆ กอนได จึงแนะนํายืมหุน short

