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“คาด SET ยังมีสิทธิแกวงตัวผันผวนและออนตัวลงอีกได จึงนารอ
ซื้อ เพิ่ มช ว งตลาดปรั บลง แต ค าดกรอบลบจํ ากั ด และมีลุ น พลิ ก
กลับไปขยับขึ้นครั้งใหมในรอบถัดไป ดังนั้นซื้อแลวเนนถือ!!”

SET INDEX ปดที่ 1,424.31 จุด เปลี่ยนแปลง +11.12 จุด คิดเปน +0.79%
แนวรับ

1422-1418** , 1415-1410*** จุด

แนวตาน 1426-1430* , 1434-1438** จุด

Technical View:

Technical Picks:
ARROW (Bt 14 เปาเทคนิค 14.50-16 cut loss ถาหลุด 13.50)
MAJOR (Bt 33 เปาเทคนิค 35-38 cut loss ถาหลุด 31)
TTCL (Bt 22.70 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)

ARROW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

14

13.8013.50

14.50-14.80
, 15-16

ราคาเริ่มมีแรงซื้อหนุน ทําใหขยับกลับขึ้นมาไดดี หลังจากรอบกอ น
ปรั บ พั ก ตั ว ลงพอ ควร ขณะที่ Indicators ต า งๆ ก็ ฟ อ ร ม ตั ว ส ง
สัญญาณในเชิงบวก ดังนั้นถาไมยอนต่ํากวาแนวรับ เสียกอ น คาดวา
มีสิทธิแกวงบวกตอเนื่อง เพื่อขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ ใหทํากําไร
ตามรอบได นาสนใจเทรดดิ้งตามตอ

MAJOR

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

33

32.50-31

35-36 ,
37-38

สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET มีจัง หวะรีบาวดก ลับขึ้นมาแกวง
บวกไดบาง หลังจากไหลลงไปทดสอบแนวรับแถว 1400 จุด(+/-) แลวยัง มีแรงซื้อ
หนุน แตชวงนี้ ก็มีแนวตานจากเส นตนทุน เฉลี่ย รายวัน และรายสัปดาหหลายเสน ที่
บริเวณ 1424-1426 จุดกดดันอยู ทําใหเรายังคาดวา SET มีสิทธิที่จะยัง แกวง ตัวผัน
ผวนและออ นตัวลงใหเ ห็นไดอีก ดัง นั้นเรายัง แนะนําใหเ ลือ กหุนซื้อ เพิ่ม ชวงตลาด
ปรับตัวลงดีกวา อยางไรก็ตามเราคาดวากรอบการปรับตัวลงจะยังคอนขางจํากัด และ
สุดทายยังสามารถลุนโอกาสพลิกกลับขึ้นไปทดสอบแนวตานเปาหมายแถว 1500 จุด
(+/-) ไดในชวงถัดไปตามคาดเดิม สวนที่ซื้อแลวจึง ยัง แนะนําใหเ นนถือ เพื่อ รอรอบ
บวกใหญตอไปได
แนวโนมระยะกลาง-ยาว แม SET จะแกวง ผันผวนและยัง มีจัง หวะปรับพัก
ตัวลงใหเห็นอีก แตคาดวายังลุนโอกาสแกวงทรงตัว เพื่อรอรอบบวกขึ้นทดสอบแนว
ตานเปาหมายแถว 1500 จุด(+/-) ไดในชวงถัดไป ดังนั้นยังแนะนําถือหุนตอเนื่อ งไว
กอน และสามารถเลือกหุนทยอยซื้อไดเชนเดิม
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รูป แบบกราฟราคายั ง มีลั ก ษณะแกว ง ยกระดั บ ขึ้ นได ดี แม ว าจะมี
จังหวะพักตัวสลับบาง ขณะที่ Indicators ตางๆ ก็ถือ วายังฟอรม ตัว
อยูในเชิงบวก ดังนั้นถาไมยอนต่ํากวาแนวรับ ลงไปเสียกอ น คาดวา
ยัง มี โอกาสแกว ง ไตร ะดับ ขึ้ นทดสอบแนวต านระดับ ต างๆ ให ทํ า
กําไรตามรอบได
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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

22.70

22-21.70 ,
21.50-20.5

23-24

ราคามีจังหวะแกวงตัวผันผวนมากขึ้น หลังจากชวงหลายสัป ดาห ที่
ผานมาขยับขึ้นมาคอนขางแรง ประกอบกับ Indicators ตางๆ ก็เ ริ่ม
ดูออ นแอลง ทําให คาดวามี ลุนซื้อ กลับ ทํากําไรตามแนวรับ ได จึ ง
แนะนําเปนหุนยืม short โดยใชแนวตานเปนเกณฑใ นการซื้อ คืนตัด
ขาดทุนถาราคาวิ่งเกินกวาขึ้นไปกอน

