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“SET รายวันกลับขึ้นมาปดไดดี ทําใหมีลุนขยับขึ้น ใหเทรดดิ้งตอ
เนื่องได แตตองตามดูแนวรับ 1573 จุดเปนเกณฑในการขายถอย
ดวย เพราะถายอนต่ํากวาลงไปอีกจะดูไมด!ี !!”
”

SET INDEX ปดที่ 1,581.27 จุด เปลีย
่ นแปลง +12.20 จุด คิดเปน +0.78%
แนวรับ

1580-1576** , 1573*** , 1570-1568* จุด

แนวตาน 1584-1588*** , 1590-1592* , 1595-1602** จุด

Technical Picks:
ERW (Bt 4.82 เปาเทคนิค 5-5.50 cut loss ถาหลุด 4.70)
STEC (Bt 26 เปาเทคนิค 27-28 cut loss ถาหลุด 25.25)
KTC (Bt 64.50 แนะนํายืม หุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

ERW

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

4.82

4.50-4.46

5-5.10, 5.355.50

หลังจากราคาหุนแกวงตัวลงไปทดสอบแนวรับ แถวๆ 4.50 บ.บวก
ลบและเริ่มมีจังหวะดีดตัวกลับขึ้นมาได ลาสุดวานนี้ราคาหุนปรับ ตัว
ขึ้นคอนขางแรงดวยมูลคาการซื้อ ขายที่หนาแนนและทุละแนวเสน
ตนทุนคาเฉลี่ยรวมถึงเสนแนวโนมขาลงได นาจะมีจังหวะปรับ ตัวขึ้น
ตอและทดสอบแนวตานตางๆตอไป

STEC
ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน
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25.7525.25

26.50-27 ,
27.50-28

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – เมื่อวานนี้ SET ยังขยับกลับขึ้นมาไดอก
ี
ครั้ง และสามารถยืนปดสูงกวาเสนตนทุนเฉลี่ยในกราฟรายวันไดดวย ทําใหภ าพทาง
เทคนิ คเริ่ม ดูดีขึ้น แตรู ปแบบกราฟรายสั ปดาห ถือ วา ยัง มีค วามเสี่ยงอยูบาง ดัง นั้ น
แมวาจะยังสามารถเทรดดิง้ ตามตอได แตก็ตองดูแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย 5 และ
10 วันแถว 1573 จุดเปนเกณฑในการขายถอยดวย เพราะถาดัช นียอ นกลับลงมาต่ํา
กวาจุดนี้อีก ก็จะสงผลใหโอกาสที่ SET จะกลับไปไหลลงต่ําอีกครั้งยังเปนไปได
แนวโนมระยะกลาง-ยาว รูปแบบกราฟดัชนีรายวันเริม
่ กลับมาดูดีขึ้น ซึ่ง ถา
SET ไม ยอ นหลุด ต่ํากว า 1573 จุดลงไปอีก ก็มีสิท ธิที่จ ะทํา ใหรูป แบบกราฟราย
สัปดาหกลับมาดูดีตามไปดวยได แตยังแนะนําใหรอดูการเคลื่อนไหวของดัชนีใ นชวง
1-2 วันนี้กอน แลวจึงจะตัดสินใจเขาซื้อเพื่อถือลงทุนตอไป

ราคายังสามารถดีดกลับ ขึ้นมายืนเหนือ เสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ
ทั้งในกราฟรายวัน และรายสัป ดาหไ ด อีก ครั้ง พรอ มทั้งมี สัญญาณ
บวกจากการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ สนับ สนุนดวย ทําใหมี
ลุนโอกาสวิ่งขึ้นหาแนวตานขางตนใหทํากําไรได ดังนั้นถาไม ยอ น
ต่ํากวาแนวรับก็นาสนใจเทรดดิ้งตามตอ
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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

เมื่ อ 2 วั น ก อ นแนะนํ า ยื ม หุ น short แต ร าคาขยั บ ขึ้ น จากผล
ประกอบการที่ประกาศออกมาเสียกอน โดยถายืม short ไปแลวก็
รอซื้อคืนที่แนวรับ ได แตถายังไมไ ดทํา ชวงนี้ก็ถือ วายังนาสนใจ
อยู เพราะราคาเริ่มปรับตัวลงต่ํากวาเสนตนทุนเฉลี่ยอีก ครั้ง ทําให
คาดวายังมีลุนรอซื้อ กลับ ทํากําไรที่แ นวรับ ได โดยจะใชแ นวตาน
เปนจุดซื้อคืนตัดขาดทุนถาราคาวิ่งกลับไปสูงกวาอีก

