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“SET ยังมีลุน โอกาสแกวงไตระดับขึ้นหาแนวต านเปาหมายแถว
1500 จุด(+/-) ตามคาด จึงแนะนําถือตอเนื่องไมเนนขายเร็ว แตตอง
ระวังจังหวะผันผวน ดังนั้นซื้อเพิ่มจึงนารอชวงออนตัวมากกวา...”

SET INDEX ปดที่ 1,474.92 จุด เปลี่ยนแปลง +6.53 จุด คิดเปน +0.44%
แนวรับ

1470-1466* , 1463-1459** จุด

แนวตาน 1477-1482*** , 1484-1490 จุด

Technical View:

Technical Picks:
TNP (Bt 1.90 เปาเทคนิค 2-2.10 cut loss ถาหลุด 1.84)
ASEFA (Bt 5.80 เปาเทคนิค 6-6.75 cut loss ถาหลุด 5.65)
SGP (Bt 14 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

TNP

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.90

1.88-1.84

1.95-2 ,
2.04-2.10

หลังจากราคาแกวงทรงตัวไดดีม าพัก ใหญ เมื่อ วานนี้เ ริ่ม มีแ รงซื้ อ
หนุนใหราคามี จังหวะดี ดขึ้น อีก ครั้ง และป ดสิ้น วันสู งกว าแนวตา น
จากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.25 วันและ sma.10 สัป ดาหแ ถว 1.89
บ.ขึ้นมาไดดวย ขณะที่ Indicators ตางๆ ก็ฟอรม ตัวไดดี ดังนั้นถา
ไมยอนต่ํากวาแนวรับอีก คาดวามีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไร

ASEFA

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

5.80

5.75-5.65

6-6.25 ,
6.40-6.75

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยังขยับขึ้นทําจุดสูงสุดใหมตอ
 เนือ
่ ง
ไดดี แตก็มีจังหวะแกวงตัวผันผวนในระหวางวันใหเ ห็นตลอด ทําใหเ รายัง แนะนํารอ
เลือกหุนซื้อเพิ่มเฉพาะชวง SET ออนตัวหรือปรับลงดีกวาเชนเดิม อยางไรก็ตามเรา
คาดวาตลาดกําลัง อยูระหวางแกวง ไตระดับขึ้นหาแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด
(+/-) อยู ดั ง นั้ น ส ว นที่ ซื้ อ แล ว เรายั ง แนะนํ า ให เ น น ถื อ ต อ เนื่ อ งต อ ไป โดยไม
จําเปนตองขายทํากําไรเร็วนัก
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET อยูระหวางแกวงไตระดับขึ้นทดสอบ
แนวตานเปาหมาย 1500 จุด(+/-) ในชวงถัดไปตามคาดแลว ดัง นั้นแนะนําถือ หุน
ตอเนื่องไวกอนเชนเดิม ขณะที่ถาตลาดออนตัวลงยังสามารถเลือกหุนซื้อเพิ่มได
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ราคาเริ่ม ฟนตัวกลับ ขึ้นมาเคลื่อ นไหวสูงกวาเสนตนทุนเฉลี่ยระดับ
ตางๆ ไดอีกครั้ง พรอมทั้งมีวอลุมสนับสนุนพอควร สงผลใหรูป แบบ
กราฟราคาและการฟอรม ตัว ของ Indicators ตางๆ มี สัญญาณใน
เชิงบวก ดังนั้นถาไมยอ นต่ํากวาแนวรับ อีก คาดวามีสิท ธิดีดตัวขึ้น
หาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
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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

14

13.50-13 ,
12.80-12.5

14.30-14.50

ราคายั งถู ก กดดัน จากแรงขายตอ เนื่ อ ง หลั ง จากรอบที่แ ล ว ขยั บ
ขึ้น มาคอ นข างมาก โดยเริ่ ม ปรั บ ตั ว ลงมาเคลื่ อ นไหวต่ํ า กว า เส น
ตน ทุ นเฉลี่ย รายวั น และมี แ นวโน ม ที่จ ะหลุ ด เส น ตน ทุ นเฉลี่ย ราย
สั ป ดาห เพื่ อ ลงหาแนวรั บ ต า งๆ ให ซื้ อ กลั บ ทํ า กํ า ไรได ด ว ย จึ ง
แนะนํายืมหุน short โดยใชแนวตานเปนเกณฑซื้อตัดขาดทุน

