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“คาดวายังมีลนุ SET ปรับพักตัวลงใหเปนโอกาสในการเลือกหุนซื้อ
เพิ่มได จึงยังแนะนํารอซื้อชวงออนตัว แตซื้อแลวยังเนนถือตอ เพื่อ
รอขายสูงตอไป...”

SET INDEX ปดที่ 1,454.56 จุด เปลี่ยนแปลง +9.57 จุด คิดเปน +0.66%
แนวรับ

1452-1448* , 1445-1440** จุด

แนวตาน 1456-1462*** , 1467-1470* จุด

Technical View:

Technical Picks:
JSP (Bt 1.20 เปาเทคนิค 1.25-1.33 cut loss ถาหลุด 1.16)
JWD (Bt 10.80 เปาเทคนิค 11.20-12 cut loss ถาหลุด 10.30)
SIRI (Bt 1.85 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

JSP

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.20

1.18-1.16

1.24-1.26 ,
1.29-1.33

รอบที่แ ล วแนะนํา เทรดดิ้ งขึ้นไปชนแนวตา น 1.22-1.24 บ.แลว มี
แรงขายกดกลับ แต เ มื่อ พั ก ตั ว ลงหาแนวรั บ จากเส น ตน ทุ นเฉลี่ ย
ระดับตางๆ ทั้งในกราฟรายวันและรายสัป ดาหแ ลวยังมีแ รงซื้อ กลับ
เข า มาหนุ น ได ดี ทํ า ให รู ป แบบกราฟราคาและการฟอร ม ตั ว ของ
Indicators ยังดูดี นาลุนขึ้นทดสอบแนวตานอื่นตอได

JWD

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

10.80

10.6010.30

11.20-11.40
, 11.80-12

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวา SET จะขยับบวกขึ้นทําจุดสูง สุด
ใหมตอเนื่อง แตกม
็ ีแรงขายกดดันใหแกวงตัวผันผวนอยู ขณะทีช
่ วงสัปดาหที่ผานมา
SET ขยับขึ้นมาจากจุดต่ําคอ นขางเร็วและแรงพอควรแลวดวย ทําใหระยะสั้น มีลุน
จังหวะปรับพักตัวลงใหเปนโอกาสซื้อเพิ่มได เราจึง ยัง แนะนําใหรอเลือ กหุนซื้อ ชวง
ตลาดออนตัวลงกอนดีกวา อยางไรก็ตามคาดวาเปนการพัก ตัวชวงสั้น และหลัง จาก
นั้นยังคาดหมายโอกาสที่ตลาดจะสามารถแกวง ไตระดับขึ้นหาเปาหมาย 1500 จุด
(+/-) ไดตามคาดในเร็วๆ นี้ ดังนั้นหลัง จากเลือ กหุนซื้อ แลวเรายัง แนะนําใหเ นนถือ
ตอเนื่องไวกอนเชนเดิม
แนวโนมระยะกลาง-ยาว แม SET ยังมีสิทธิแกวงตัวผันผวนและออ นตัวลง
ได แตคาดวากรอบลบเริ่มแคบ และมีลุนรอบบวกขึ้นทดสอบแนวตานเปาหมายแถว
1500 จุด(+/-) ไดในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังแนะนําถือหุนตอ เนื่อ ง และเลือ กหุนทยอยซื้อ
ไดเชนเดิม
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หลังจากราคาขยับผานเสนตนทุนเฉลี่ยในกราฟรายวันขึ้นมาได แม
จะยัง มีแ รงขายกดดันใหพัก ตั วยอ นกลับ ลง แต ก็มีแ รงซื้อ หนุนให
สามารถแก ว ง ทรงตั ว สู ง กว า เส น ต น ทุ น เฉลี่ ย รายวั น ได ดี ทํ า ใ ห
รูป แบบกราฟและ Indicators ยังดูดี คาดวามีลุ นโอกาสขยับ ผา น
แนวตานจากเสนตนทุนเฉลี่ยรายสัปดาหขึ้นไปสูงกวาไดอีก
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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

แนวรับ

แนวตาน

1.85

1.80-1.78 ,
1.75-1.70

1.87-1.90

ราคาขยับไตระดับขึ้นมาอยางตอเนื่อ งในชวงเดือ นกอ น โดยเฉพาะ
2 สัปดาหหลังวิ่งขึน
้ คอนขางเร็ว กอ นที่จะมีแ รงขายกดดันในชวง 2
วันนี้ ทําใหรูปแบบกราฟราคาและการฟอรมตัวของ Indicators เริ่ม
ออ นแอลง คาดวามีลุ นไหลลงหาแนวรับ กอ นได จึงแนะนํายืม หุ น
short โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อกลับตัดขาดทุน

