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“แม SET ยังแกวงผันผวนใตแนวตานแรก แตถาไมหลุดแนวรับแรก
ลงไป ก็ยังสามารถเลือกหุน ทยอยซื้อ เพื่อถือลุน โอกาสขยับผาน
1602 จุดขึ้นไปหาแนวตานอื่นๆ ตอในชวงถัดไปได...”

SET INDEX ปดที่ 1,597.76 จุด เปลี่ยนแปลง +3.18 จุด คิดเปน +0.20%
แนวรับ

1594-1590*** , 1587-1583* จุด

แนวตาน 1600-1602*** , 1605-1610* , 1620** จุด

Technical Picks:
BECL (Bt 39.50 เปาเทคนิค 41-43 cut loss ถาหลุด 38.50)
AI (Bt 10.20 เปาเทคนิค 10.70-11.20 cut loss ถาหลุด 9.70)
ROBINS (Bt 48 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับรูกําไรไวกอน)

BECL

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

39.50

39-38.50

40.50-41 ,
42-43

ราคายังแกวงไตระดับขึ้นมาไดดีตอเนื่อ ง โดยทั้งรูป แบบกราฟราคา
และการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ก็ ยังสนับ สนุนในเชิงบวก
ขณะที่ล า สุ ดปลายสั ป ดาห ที่ แ ล ว ยั งมี แ รงซื้ อ หนาตามากขึ้น ด ว ย
ดังนั้นถาไมยอนหลุดแนวรับอีกก็มีลุนดีดขึ้นหาแนวตานได

AI
ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด
10.20

แนวรับ

แนวตาน

10-9.70

10.70-11 ,
11.20

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – หลังจากมีแรงขายจากแนวตานในกรอบ
1598-1602 จุดกดดันให SET ออ นตัวลงในชวงปลายสัปดาหกอ นตอ เนื่อ งถึง ตน
สัปดาหที่ผานมา แตหลัง จากนั้นยัง พอมีแรงซื้อ กลับเขามาหนุนใหดัช นีขยับขึ้นมา
ทดสอบแนวตานในกรอบดังกลาวไดอีกครั้งในชวงทายสัปดาหที่แลว ซึ่งแมวาจะยังมี
จังหวะแกวงตัวผันผวนไปบาง แตก็ถือวาไตระดับขึ้นมาไดดีพอควร ดัง นั้นถาดัช นีไม
ยอนลงไปต่ํากวาแนวรับ 1590 จุดเสียกอน คาดวาโอกาสลุนขยับผานแนวตาน 1602
จุด เพื่อขึ้นหาแนวตานอื่นๆ ตอไปจะมีความเปนไปไดมากกวา จึงยังนาสนใจเลือกหุน

ทยอยซื้อ เพื่อรอลุนโอกาสทํากําไรเมื่อดัชนีขยับผานแนวตาน 1602 จุดขึ้นไปได แต
ถา SET ยอ นหลุด 1590 จุดกอ น ก็ตอ งไปรอลุนจัง หวะเลือ กหุนซื้อ ใหมที่แนวรับ
ใกลๆ 1580 จุดหรือหลุดต่ํากวาลงไปอีกครั้ง
แนวโนมระยะกลาง-ยาว ถา SET ยังแกวงตัวสูงกวา 1570 จุดได รูปแบบ
กราฟดัชนีทั้งในสวนกราฟรายวันและกราฟรายสัปดาหก็จะยังดูดีเหมือนเดิม ดังนั้นยัง
สามารถเลือกหุนเขาซื้อเพื่อถือลงทุนในจังหวะตลาดยอ นลบได แตเ รายัง แนะนําให
จํากัดพอรตเพื่อมีเงินสดไวบาง เผื่อ SET ยอนหลุดต่ํากวาแนวรับ 1570 จุดอีก จะได
มีเม็ดเงินไวรอซื้อต่ําตอไป

ราคาดีดตัวขึ้นมาแกวงทรงเหนือ แนวรับ จากเสนตนทุนเฉลี่ยระดับ
ตางๆ ได ทั้งในกราฟรายวันและกราฟรายสัป ดาห ขณะที่ก ารฟอรม
ตัวของ Indicators ตางๆ ก็สนับสนุนในเชิงบวก ดังนั้นถาไมยอ นต่ํา
กวาแนวรับอีก ก็มีลุนดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
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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

หลังจากแนะนํายืม หุน short ไปแถว 49.75 บ.ตั้งแตเ มื่อ ปลาย
เดือนกอน ชวงนี้ราคาปรับ ตัวลงมาในกรอบแนวรับ เปาหมายที่รอ
ซื้อคืนทํากําไรแลว ดังนั้นแนะนําทยอยซื้อ กลับ รับ รูกําไรไวกอ น
แตรูปแบบกราฟราคายังดูออนแอ จึงไมนาสนใจซื้อเทรดดิ้ง

