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“SET เริ่มขยับขึ้นไดดีอีกครั้ง แมวาอาจจะยังแกวงตัวผันผวนและ
ออนตัวลงบาง แตคาดวากรอบลบจะแคบลง และมีลุนขยับไตระดับ
ขึ้นหาแนวตานเปาหมายไดตามคาดในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังเนนถือ!!”

SET INDEX ปดที่ 1,437.42 จุด เปลี่ยนแปลง +13.11 จุด คิดเปน +0.92%
แนวรับ

1435-1430** , 1427-1425*** จุด

แนวตาน 1440-1442* , 1446-1452** จุด

Technical View:

Technical Picks:
SMPC (Bt 10.50 เปาเทคนิค 11.20-11.50 cut loss ถาหลุด 10)
TWPC (Bt 7.80 เปาเทคนิค 8.10-8.40 cut loss ถาหลุด 7.65)
DELTA (Bt 67 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

SMPC

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

10.5

10-9.80

11.20-11.50

ราคาหุนพักตัวลงมาลึก พอควรหลังจาพุงขึ้นในรอบกอ น ลาสุดวาน
นี้เ ริ่ ม มีจั งหวะดีด ตัวขึ้ นยืน เหนื อ เส นตน ทุนค าเฉลี่ยไดอีก ครั้ง ดว ย
มูลคาการซื้อ ขายที่หนาแนนขึ้น ขณะที่ Indicator ตางๆก็ก ลับ มา
สงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีลุนปรับ ตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ
ตอไป จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

TWPC

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

7.80

7.75-7.65

8.05-8.15 ,
8.30-8.40

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET ยัง ขยับขึ้นไดดีตอ เนื่อ งและเริ่ม
กลับมายืนเหนื อ เสน ตนทุนเฉลี่ยระดั บตา งๆ ในกราฟรายวัน ไดอีก ครั้ง พร อ มทั้ง มี
สัญญาณบวกจากการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ชวยสนับสนุน ทําใหรูปแบบ
กราฟดัชนีระยะสั้นกลับมาดูดีขึ้น ดัง นั้นแมวาอาจจะยัง มีจัง หวะแกวง ตัวผันผวนเปน
ระยะ แตคาดวากรอบลบจะยิ่งจํากัดมากขึ้น และมีความพรอมในการที่จะเริม
่ ตนแกวง
ไต ร ะดั บ ขึ้ น หาแนวต า นเป า หมายที่ 1500 จุ ด (+/-) ได ใ นเร็ ว ๆ นี้ แ ล ว ดั ง นั้ น ยั ง
นาสนใจเลือกหุนซื้อชวงออนตัว ในขณะที่สวนที่ซื้อ แลวยัง แนะนําใหเ นนถือ เพื่อ รอ
รอบบวกใหญตอไปเชนเดิม
แนวโนม ระยะกลาง-ยาว แม SET อาจจะยัง แกวง ผันผวนและออ นตัวลง
บาง แตคาดวากรอบลบเริ่มแคบ และเตรียมลุนรอบบวกขึ้นทดสอบแนวตานเปาหมาย
แถว 1500 จุด(+/-) ไดใ นชวงถัดไป ดัง นั้นยัง แนะนําถือ หุนตอ เนื่อ ง และเลือ กหุน
ทยอยซื้อไดเชนเดิม
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หลั ง จากราคาปรั บ ตัว ย อ นลงไปใกล แ นวรั บ จากเส น ตน ทุ นเฉลี่ ย
sma.25 สัป ดาห และจุดต่ําเดิ ม แถว 7.30 บ.มาอีก ครั้ง ซึ่งก็ยัง มี
แรงซื้อ ดันกลับ ขึ้นมาไดดี พรอ มมีแ รงซื้อ หนุน ขณะที่ Indicators
ตางๆ ก็สงสัญญาณเชิงบวก ทําใหคาดวายังมีลุนโอกาสขยับ ขึ้นหา
แนวตานใหทํากําไรตามรอบได ถาไมหลุดแนวรับนาเทรดดิ้งตาม

For SBL
DELTA
Register : 002265
Register : 047077

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

แนวรับ

แนวตาน

67

65-64 ,
63-61

67.50-68.50

ราคาปรั บ ตั ว ลงมาเคลื่อ นไหวต่ํ ากว า เส นต น ทุน เฉลี่ ย ระดั บ ต า งๆ
ตั้งแตสัปดาหกอน และยังมีแรงขายกดดันตอเนื่อง ขณะที่ก ารฟอรม
ตัว ของ Indicators ก็ ดูอ อ นแอลง ทํา ให มีลุ น ไหลลงหาแนวรั บ
ตางๆ ตอได จึงแนะนํายืมหุน short เพื่อ รอซื้อ คืนทํากําไรที่แ นวรับ
โดยใชแนวตานเปนเกณฑในการซื้อกลับตัดขาดทุน

