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“SET ยังมีความเสี่ยงตอการที่จะยังแกวงตัวลงตอเนื่องไดอยู ดังนั้น
ถาเทรดดิ้งก็ควรขายทํากําไรตามรอบชวงจังหวะดีดขึ้นดวย เพื่อลด
ความเสี่ยง โดยจังหวะซื้อยังนารอเฉพาะชวง SET ออนตัวลง...”
”

Technical Picks:
SITHAI (Bt 2.74 เปาเทคนิค 2.84-2.94 cut loss ถาหลุด 2.68)
TCC (Bt 2.14 เปาเทคนิค 2.22-2.34 cut loss ถาหลุด 2.06)
DTAC (Bt 97.75 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

SITHAI

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

2.74

2.72-2.68

2.80-2.84 ,
2.90-2.94

ราคาเริ่ม ดีดกลับ ขึ้นมาเหนือ เสนตนทุนเฉลี่ยระดั บ ตางๆ ไดอีก ครั้ง
โดยมีทั้ง วอลุม ที่ หนาตาขึ้น และการฟอรม ตั วที่ ดีของ Indicators
ตางๆ ชวยสนับสนุน ดังนั้นถาไมยอ นลงต่ํากวาแนวรับ อีก ก็มีลุนดีด
ขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได

SET INDEX ปดที่ 1,569.07 จุด เปลี่ยนแปลง -6.81 จุด คิดเปน -0.43%
แนวรับ

1567-1565* , 1562-1560** จุด

แนวตาน 1571-1573* , 1576-1578** จุด

TCC

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

2.14

2.10-2.06

2.22-2.26 ,
2.30-2.34

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยังออนตัวลงมาตอเนื่อง และเริม
่ มี
จังหวะหลุดต่ํากวาแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย(SMA.) 5 วันแถว 1570 จุดลงมาดวย
ดังนั้นแมวาชวงนี้อาจจะมีจังหวะรีบาวดกลับขึ้นไดบางเนื่องจากอาจมีแรงซื้อ ผลัก ดัน
กลับจากแนวรับเสนตนทุนเฉลี่ย 5 และ 10 สัปดาหที่ 1568 จุดได แตก็ถือวารูปแบบ
กราฟราคาและการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ยังมีสัญ ญาณออ นแออยูเ ชนเดิม
ดัง นั้นถา เขาเทรดดิ้ง ก็ยั ง ควรหาจัง หวะขายทํากํ าไรตามรอบไวด วย และยัง นารอ
เลือกหุนเขาซื้อเฉพาะชวงตลาดออนตัวดีกวา เนื่องจากคาดวา SET ยังมีสิทธิไหลลง
ไปทดสอบแนวรับถัดไปแถว 1560 จุด(+/-) ไดอีก ซึ่งตองติดตามดูแรงซื้อ จากแนว
รับหลัง นี้อ ยา งใกลชิดดว ย เพราะถ าดัช นียัง หลุ ดลงไปต่ํากวา 1555 จุดอีก ก็จะมี
โอกาสไหลลงไปหาแนวรับเปาหมาย 1500 จุดหรือต่ํากวาไดตามทีเ่ คยคาดไว
แนวโนมระยะกลาง-ยาว ชวงนีร้ ูปแบบกราฟดัชนีทั้งรายวันและรายสัปดาห
ยัง บอกถึ ง โอกาสที่ต ลาดอาจจะยัง เปน แนวโน ม ขาลงเชน เดิม อยู ดัง นั้นเราจึ ง ยั ง
แนะนําใหรอเลือกหุนเขาซื้อเพื่อถือเพิ่มเติมเฉพาะชวงตลาดไหลลงเทานั้น ซึ่งเรายัง
คาดหวังโอกาสที่ SET จะปรับตัวลงไปที่ 1500 จุดหรือ ต่ํากวาใหเ ปนโอกาสในการ
เขาซื้อไดอยู ตราบใดที่ยังไมมีสัญญาณบวกที่ดีขึ้นกวาเดิมเขามาสนับสนุนเพิ่มเติม
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ราคาขยับกลับขึ้นมายืนเหนือเสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ ไดอีก ครั้ง
พรอมทั้งมีวอลุมและสัญญาณบวกจากการฟอรม ตัวของ Indicators
ตางๆ ชวยหนุน ดังนั้นถาไมยอนต่ํากวาแนวรับ ลงไปอีก ก็มีสิท ธิดีด
ขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได

For SBL
DTAC
ยืมหุน short

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

97.75

95-94.50,
90

100-101.50,
103-103.50
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รายงานฉบับนีจ้ ัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอมูลทีป่ รากฏใน
รายงานฉบับนี้ถกู จัดทําขึ้นบนพืน้ ฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อถือ และ/หรือมีความ
ถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็นทีป่ รากฏอยู
ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมไดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
บริษัทไมมีความประสงคทจี่ ะชักจูงหรือชี้ชวนใหผูลงทุน ลงทุนซือ้ หรือขายหลักทรัพยตามทีป่ รากฏในรายงาน
ฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไมไดรบั ประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยตามขอมูลทีป่ รากฏแตอยางใด
บริษัทจึงไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําขอมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใชไม
วากรณีใดก็ตาม ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและใชดุลยพินจิ อยางรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในขอมูลและความเห็นทีป่ รากฏอยูในรายงานฉบับนี้ หามมิใหผูใดนําขอมูลและความเห็น
ในรายงานฉบับนี้ไปใชประโยชน คัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา นําออกแสดงหรือเผยแพรตอสาธารณชนไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกั ษรจากบริษัทลวงหนา
การลงทุนในหลักทรัพยมคี วามเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและพิจารณาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ
ลงทุน

ในชวง 3-4 เดือ นที่ผ านมาราคาหุนแกวงตั วเคลื่อ นไหวเขาขา ย
เปนรูป Descending Triangle และลาสุดวานนี้เ ริ่ม มีจังหวะหลุด
กรอบลางบริเวณ 100 บาทลงมาใหเ ห็น จึงมีโอกาสที่ราคาหุนจะ
ปรับตัวลงไปยังแนวรับตางๆตอ จึงมองวาเปนจังหวะนาลุนในการ
ยืมหุน Short เพื่อรอซื้อกลับทํากําไร

