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“SET ขึ้นมาถึงแนวตานเปาหมายแลว ซึ่งคาดวามีนัยสําคัญพอที่จะ
กดดันใหตลาดมีรอบปรับพักในกรอบกวางได ดังนั้นแนะนําใหแบง
สวนทยอยขายทํากําไรชวงบวก เพื่อรอซื้อใหมชวงพักตัว...”

SET INDEX ปดที่ 1,510.03 จุด เปลี่ยนแปลง +18.03 จุด คิดเปน +1.21%
แนวรับ

1506-1503* , 1500-1495** จุด

แนวตาน 1513-1515** , 1518-1520*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
BH (Bt 187 เปาเทคนิค 190-198 cut loss ถาหลุด 180)
IRPC (Bt 4.90 เปาเทคนิค 5.05-5.40 cut loss ถาหลุด 4.80)
KTC (Bt 116 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)
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ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร
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184 ,182180

188-190 ,
195-198

ราคาหุนปรับตัวลงอยางตอเนื่อ งตั้งแตตนปที่ผานมา อยางไรก็ตาม
ระยะหลั ง เริ่ม มี จั งหวะแกว ง ทรงตั วออกขา งและดี ด ตัว ขึ้ น ได แ รง
พอควรวานนี้ ด วยมู ลค าการซื้ อ ขายที่ ห นาแนน ขณะที่ Indicator
ตางๆก็เริ่มกลับมาสงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนรีบ าวดก ลับ ขึ้น
ไปทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

IRPC

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

4.90

4.86-4.80

5.05-5.15 ,
5.30-5.40

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยังขยับบวกตอ เนื่อ งเปนสัปดาหที่
4 ติดตอกัน และขึ้นทํา New high ภายในกรอบแนวตานเปาหมายแถว 1500-1520
จุดไดแลว โดยเปนการขยับขึ้นมาที่ คอ นขางรอ นแรงพอควรดวย ทําใหเ ราคาดว า
ตลาดใกลที่จะเขาสูรอบปรับพักตัวลงกรอบกวางในเร็วๆ นี้ ดัง นั้นจึง แนะนําใหช ะลอ
การซื้อไวกอน และสามารถหาจังหวะทยอยขายทํากําไรลดพอรตลง เพื่อถือเงินสดไว
รอซื้อเพิ่มใหมชวง SET พักตัวลงในชวงถัดไปดีกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว SET แกวงตัวขึ้นถึงแนวตานเปาหมาย 1500 จุด
หรือสูงกวาแลว และเปนการขยับขึ้นมาที่คอนขางรอนแรงพอควรดวย ทําใหตองระวัง
แรงขายกดกลับ โดยเฉพาะแถวแนวตาน 1520 จุดโดยประมาณ ดัง นั้นชวงถัดจากนี้
นาสนใจเริ่มมองหาจังหวะแบง สวนขายทํากําไรชวงบวก เพื่อ ลดพอรตลงบาง แลว
คอยพิจารณาโอกาสซื้อใหมเมื่อ SET ปรับตัวลงในชวงถัดไป
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ราคาเริ่มมีจังหวะแกวงยกระดับขึ้นได และมาเคลื่อ นไหวสูงกวาเสน
ต น ทุ น เฉลี่ ย ระดั บ ต า งๆ โดยเฉพาะใ นกราฟรายสั ป ดาห ไ ด ด ว ย
ขณะที่ Indicators ก็ฟอรมตัวสนับ สนุนในเชิงบวก ทําใหคาดวาถา
ไมยอนต่ํากวาแนวรับขางตนลงอีก ก็มีสิท ธิดีดขึ้นหาแนวตานตางๆ
ใหทํากําไรตามรอบได
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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 บริษัทไมมีความประสงคที่จะชักจูงหรือชีช้ วนใหผูลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพยตามที่ปรากฏใน
รายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไมไดรับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยตามขอมูลที่ปรากฏแตอ ยาง
ใด บริษัทจึงไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําขอมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช
ไมวา กรณีใดก็ตาม 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
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108-105

116.50117.50

หลังจากรอบที่ผานมาราคาวิ่งขึ้นมาคอ นขางแรงและเร็วพอควร ทํา
ใหมีสัญญาณซื้อ มากเกินไปกดดัน ขณะที่ Indicators ตางๆ ก็ เ ริ่ม
ออนแอลง ทําใหคาดวามีสิทธิปรับพักตัวลงหาแนวรับใหเปนโอกาส
ซื้อกลับทํากําไรไดกอน จึงแนะนํายืมหุน short โดยใชแนวตานเปน
เกณฑซื้อคืนตัดขาดทุน

