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“SET เริ่มรีบาวดกลับมาเปนบวกไดแลว ซึ่งแมวาอาจจะยังมีจังหวะ
ผั น ผวนและปรั บ ย อ นลงบ า ง แต ค าดว า ยั ง อยู ใ นช ว งแกว ง ขึ้ น
ตอเนื่อง ดังนั้นเทรดดิ้งใชขึ้นขาย-ลงซื้อ แตลงทุนใหเนนถือตอ...”

SET INDEX ปดที่ 1,500.75 จุด เปลี่ยนแปลง +23.17 จุด คิดเปน +1.57%
แนวรับ

Technical Picks:
UNIQ (Bt 12.20 เปาเทคนิค 13-13.20 cut loss ถาหลุด 11.50)
JSP (Bt 2 เปาเทคนิค 2.08-2.32 cut loss ถาหลุด 1.96)
GLOW (Bt 90.25 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

UNIQ

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

12.20

11.50

13-13.20

ราคาหุ น แ ก ว ง ท รงตั ว มาได ซั ก ระยะหลั ง จาก ดี ด ตั ว ขึ้ น มาช ว ง
กลางเดือน ธ.ค. ลาสุดวานนี้ราคาเริ่ม ขยับ ขึ้นเหนือ แนวเสนตนทุน
ค า เฉลี่ ย ด ว ยมู ล ค า การซื้ อ ขายที่ ห นาแ น น ขึ้ น ขณะที่ Indicator
ตางๆก็ถือวาสนับสนุนในเชิงบวก นาจะมีโอกาสปรับ ตัวขึ้นทดสอบ
High เดิมและเปนจังหวะเก็งกําไรได

JSP

1497-1490* , 1486-1483** จุด

แนวตาน 1502-1508*** , 1512-1518* , 1522-1525** จุด

ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด
2

แนวรับ

แนวตาน

1.98-1.96

2.08-2.12 ,
2.22-2.32

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET เริ่ม มีจัง หวะดีดตัวกลับขึ้นมาได
บางแลว ซีง่ แมวาเปาหมายการรีบาวดขึ้นในกรอบกวางที่เราคาดไวจะยัง อยูที่บริเ วณ
1550-1560 จุดโดยประมาณ แตแนวตานระหวางทางก็ยังตองระวังแรงขายกดดันให
มีจังหวะแกวงผันผวนและปรับยอนลบอยูดวย ดังนั้นถาเทรดดิ้งตามรอบเราจึง แนะนํา
ใหดูจังหวะแบงสวนขายทํากําไรในชวงบวกตามแนวตานตางๆ บาง แลวรอซื้อ กลับ
เมื่อดัชนีออนตัวลง เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาด อยางไรก็
ตามเรายังแนะนําใหแบงสวนถือเพื่อลุนเทรดดิ้งในกรอบกวางดวย สําหรับรอทํากําไร
ที่แนวตานเปาหมายขางตนตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว SET เริ่มมีจังหวะรีบาวดขึ้นไดบางแลว แตคาดวา
ยังอยูในชวงแกวงตัวผันผวนและอาจจะปรับตัวยอนลงไดอีก ดังนั้นถาจะเลือกหุนเขา
ซื้อ สะสมเพิ่ม เติม แนะนําใหรอทยอยซื้อ ชวง SET ออ นตัวได แตหลัง จากซื้อ แลว
แนะนําใหเนนถือตอเนื่อง เพื่อรอรอบขึ้นใหญตอไป

ราคาปรับตัวลงมาลึกพอควรหลังจากเขามาเทรดใน ตลท. กอ นที่
ชวงหลังจะมีลัก ษณะแกวงทรงตัวไดดีขึ้น และ Indicators ตางๆ
ก็คอ ยๆ ฟอรม ตัว สนับ สนุน โอกาสลุ นรีบ าวด ก ลับ ขึ้นหาแนวตา น
ตางๆ ใหทํากําไรตามรอบได ดังนั้นถาไมหลุดแนวรับ ก็นาสนใจ
ตามเขาเทรดดิ้งได
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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

ราคาแกวง ทดสอบแนวตา นจากเสนต นทุ นเฉลี่ย ระดั บ ต างๆ มา
หลายสั ป ดาหแ ลว แตก็ยั งไมส ามารถผา นขึ้น ไป ทํ าให รูป แบบ
กราฟราคาและการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ดูออ นแอลง
ทํ า ให เ สี่ ย งต อ การไหลลงหาแ นวรั บ ก อ นได จึ ง แนะนํ า ยื ม หุ น
short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ โดยใชแนวตานเปนจุดตัดขาดทุน

