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“SET ลงมาลึกและเขาใกลแนวรับหลักแถว 1500 จุด(+/-) แลว ทําให
มีลุนใกลจบรอบขาลง และเตรียมพลิกกลับไปเปนตลาดขาขึ้นในป
หนาตอไป ดังนั้นแนะนําดูจังหวะทยอยซื้อชวงลบตอเนื่องได...”

SET INDEX ปดที่ 1,514.95 จุด เปลี่ยนแปลง -11.86 จุด คิดเปน -0.78%
แนวรับ

1512-1508*** , 1500-1486* จุด

แนวตาน 1524-1530*** , 1538-1548* จุด

Technical Picks:
CSS (Bt 6.90 เปาเทคนิค 7.50-7.65 cut loss ถาหลุด 6.40)
SMART (Bt 4.10 เปาเทคนิค 4.20-4.48 cut loss ถาหลุด 3.98)
LOXLEY (Bt 4.28 ทยอยซื้อคืนปด short เพื่อรับ รูกําไรไวกอน)

CSS

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

6.90

6.60-6.40

7.50-7.65

ราคาหุนแกวงทรงตัวมาหลายวันหลังจากพุงขึ้นชวงตนเดือ นที่ผาน
มา ลาสุดวานนี้วอลุมเริ่มหนาตามากขึ้นราคาหุนเริ่ม ขยับ ตัวขึ้นมาอีก
ครั้ ง และทะลุ แ นวเส น ต น ทุ นค า เฉลี่ ย ขึ้ น มาได ขณะที่ Indicator
ต า งๆก็ ไ ม ไ ด ส ง สั ญ ญาณในเชิ ง ลบ ดั ง นั้ น น า จะมี ลุ น ปรั บ ตั ว ขึ้ น
ทดสอบแนวตานตางๆและเปนจังหวะเก็งกําไร

SMART
ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด
4.10

แนวรับ

แนวตาน

4.06-3.98

4.20-4.30 ,
4.40-4.48

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – เมื่อวันศุกรที่ผานมา SET พอที่จะแกวง
ทรงตัวไดบาง แตก็ยัง อยูใ นชวงปรับตัวลงตอ ขณะที่แรงซื้อ ที่มีเ ขามาก็ยัง ไมคอ ย
หนักแนนนัก ทําใหคาดวาตลาดยังมีโอกาสแกวงตัวผันผวนในดานลบตอ เนื่อ งไดอีก
อยางไรก็ตามเนื่อ งจากสัปดาหที่แลวดัช นีไหลลงมาอยางรวดเร็ว สง ผลใหคาดวา
โอกาสที่ตลาดจะสามารถพลิก กลับไปเปนตลาดขาขึ้นอีก ครั้ง ไมนาจะใชเ วลานาน
มากนัก ดังนั้นชวงที่ SET ปรับตัวลงรุนแรงนี้ เราจึง แนะนําใหเ ลือ กหุนทยอยเขาซื้อ
ตอเนื่องได เพียงแตอาจจะตองดูจังหวะในการเขารับบาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ไหลลงของตลาด
แนวโนมระยะกลาง-ยาว ชวงนี้ SET อยูระหวางแกวง ตัวลงมาทําจุดต่ําสุด
ใหมที่ต่ํากวา 1520 จุดในรอบกอน(ชวง 17-21 ต.ค.) และลงมาใกลแนวรับหลักแถว
1500 จุด(+/-) แลวดวย ยิ่ง ทําใหโ อกาสที่ SET ใกลจะจบรอบขาลง และสามารถ
กลับไปเปนตลาดขาขึ้นจริงจังอีกครั้งในปหนามีความเปนไปไดสูง ดังนั้นในชวงตลาด
ลบเรายังแนะนําใหทยอยเลือกหุนเขาซื้อถือลงทุนเพิ่มเติม

หลังจากวิ่งขึ้นไปใหเทรดดิ้งในรอบกอ น พรอ มทั้งมีวอลุม สนับ สนุน
หนาตามากขึ้น แตชวงนี้เริ่มกลับมาแกวงพักตัวอีกครั้ง ซึ่งยังทรงตัว
เหนือ แนวรับ เสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ ไดดี ทําใหรูป แบบกราฟ
ราคาและการฟอร ม ตัวของ Indicators ตางๆ ยังไมเ สียหาย ดังนั้น
ถาไมหลุดแนวรับลงไปเสียกอน ก็ยังนาเทรดดิ้งขึ้นหาแนวตานได
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รายงานฉบับนีจ้ ัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอมูลทีป่ รากฏใน
รายงานฉบับนี้ถกู จัดทําขึ้นบนพืน้ ฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อถือ และ/หรือมีความ
ถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็นทีป่ รากฏอยู
ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิม่ เติมไดตลอดเวลาโดยไมตอ 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

หลังจากแนะนํายืมหุน short ไปแถว 4.44 บ.ในชวงตนเดือ น มา
ชวงนี้ราคาเริ่ม ปรับ ตัวลงมาในกรอบแนวรับ เปาหมายที่รอซื้อ คืน
แลว ดังนั้นแนะนําใหท ยอยซื้อ กลับ เพื่อ รับ รูกําไรไวกอ นได สวน
ถาจะเขาเทรดดิ้งเพื่อ ลุนรีบ าวด ก็ตอ งตามระวังแรงขายจากแนว
ตานไวดวย

