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Technical Picks:
DCC (Bt 63.50 เปาเทคนิค 66-68 cut loss ถาหลุด 62)
TPIPL (Bt 11.30 เปาเทคนิค 12-12.50 cut loss ถาหลุด 10.80)
GLOW (Bt 72.75 ซื้อคืนเพื่อปด short ตัดขาดทุนไวกอน)

DCC
ซื้อเก็งกําไร

SET INDEX ปดที่ 1,446.45 จุด เปลี่ยนแปลง +22.07 จุด คิดเปน +1.55%
แนวรับ

1440-1435* , 1430-1420** จุด

แนวตาน 1456-1460*** , 1470-1474* , 1478-1482** จุด

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แมวา SET จะยังขยับบวกขึ้นตอเนื่องได
ดี แตก็ถือวาดีดตัวขึ้นมาคอนขางรอนแรงเกินไป ซึ่งมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดแรงขาย
ระยะสั้นกดดันใหมีรอบปรับพักตัวเกิดขึ้นไดในเร็วๆ นี้ ดังนั้นตองตามระวังแรงขายจาก
แนวตานตางๆ ไวดวย โดยเฉพาะเมื่อดัชนีขยับขึ้นไปใกลแนวตานจากเสนตนทุน
เฉลี่ย 25 วัน ซึ่งเรามองกรอบแนวตานไวที่บริเวณ 1478-1482 จุดโดยประมาณ
โดยถาเปนการเขาเทรดดิ้งสั้นตามรอบ ก็ตองดูจังหวะขายทํากําไรตามแนวตานแตละ
ระดับไวดวย เพื่อรอโอกาสซื้อกลับเมื่อตลาดแกวงยอนลงอีกครั้ง อยางไรก็ตามเรายัง
แนะนําใหมีแบงสวนถือสําหรับการเทรดดิ้งกรอบกวางไวบาง เพื่อลุนโอกาสแกวงผาน
ขึ้นไปทดสอบแนวตานหลักของรอบใหญแถว 1500 จุดหรือสูงกวาตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว SET เริ่มมีแนวโนมที่จะแกวงสรางฐานเสร็จสิ้นไป
แลว โดยคาดวากําลังเขาสูตลาดขาขึ้นรอบใหมซึ่งมีเปาหมายคือการทําจุดสูงสุดใหม
ที่สูงกวา 1650 จุดอีกครั้ง ดังนั้นยังแนะนําใหเนนถือตอเนื่องเชนเดิม สวนถาจะดู
จังหวะขายปรับพอรตบางแนะนําใหรอดัชนีขยับขึ้นไปแกวงตัวเหนือ 1500 จุดกอนได

ราคาปด
63.50

แนวรับ

แนวตาน

63-62

66-66.50 ,
68-69

หลังจากรอบทีแ
่ ลวราคาขยับขึ้นชนแนวตานแรกแลวยังมีแรงขาย
กดกลับ แตเมือ
่ ปรับตัวลงก็ยงั ยืนแกวงตัวเหนือแนวรับสําคัญไดดี
ขณะที่ทั้งรูปแบบกราฟราคาและการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ
ก็ยังสนับสนุนในทางบวก
ดังนั้นถาไมยอนต่ํากวาแนวรับลงไป
เสียกอน ก็ยงั มีลุนโอกาสขยับขึน
้ หาแนวตานตางๆ ใหมได

TPIPL
ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด
11.30

แนวรับ

แนวตาน

11-10.80

11.90-12.10
, 12.50

รอบที่ผานมาราคาปรับตัวลงมาคอนขางลึก กอนที่ชวงนี้จะมีจังหวะ
ดีดกลับขึ้นไดบาง โดยรูปแบบการฟอรมตัวของราคาและเสนตนทุน
เฉลี่ยตางๆ รวมทั้ง Indicators ถือวาอยูในเกณฑดี ทําใหมีลุน
โอกาสรีบาวดกลับขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ ใหทํากําไรได

For SBL
GLOW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อคืนปด
short

72.75

72-70

74-76
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หลังจากแนะนํายืมหุน Short ไปแถว 69-71 บ. เพื่อรอซื้อกลับทํา
กําไรที่แนวรับ 66 บ.หรือต่ํากวา แตปรากฏวาราคาแคขยับลงไป
แตะ 66 บ. ก็เริ่มมีจังหวะดีดกลับขึน
้ ไดคอนขางดี และสามารถผาน
ขึ้นมายืนเหนือแนวตาน 71 บ.ไดดวย ทําใหเสีย
่ งตอการขยับขึ้นหา
แนวตานในกรอบถัดไปได
ดังนั้นแนะนําซื้อคืนตัดขาดทุนไวกอน
ดีกวา

