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“แม SET ยังมีจังหวะแกวงผันผวนและยอนลบ แตคาดกรอบลงไม
ลึก และยั ง ลุ น กลั บ ไปแกวง บวกต อ เนื่ องได ใ หม เพื่ อ ขยั บ ขึ้ น หา
เปาหมายในเร็วๆ นี้ ดังนั้นซื้อแลวยังเนนถือไวกอนดีกวา...”

SET INDEX ปดที่ 1,601.77 จุด เปลี่ยนแปลง -11.86 จุด คิดเปน -0.73%
แนวรับ

Technical Picks:
NMG (Bt 1.88 เปาเทคนิค 1.95-2.04 cut loss ถาหลุด 1.80)
PCA (Bt 6.90 เปาเทคนิค 7.10-7.50 cut loss ถาหลุด 6.75)
CPN (Bt 44.50 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

NMG

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

1.88

1.80

1.95, 2-2.04

หลังจากพุงขึ้นมาในรอบกอ น ราคาหุนพัก ตัวและแกวงออกขางมา
พัก ใหญ ๆ ล า สุดวานนี้เ ริ่ ม มีจัง หวะราคากระชากขึ้นมาอีก ครั้งดว ย
มูลคาการซื้อขายที่หนาแนนและปดเหนือแนวเสนตนทุนคาเฉลี่ยได
ทุกเสน ขณะที่ Indicator ตางๆถือ วาสงสัญญาณสนับ สนุน นาจะมี
ลุนปรับตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆและเปนจังหวะเก็งกําไร

PCA

1600-1596* , 1590-1585** จุด

แนวตาน 1606-1610* , 1615-1620** จุด

ซื้อเก็งกําไร

ราคาปด
6.90

แนวรับ

แนวตาน

6.85-6.75

7.10-7.30 ,
7.45-7.55

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้ง ระยะสั้น – SET ยัง มีจัง หวะแกวง ตัวผันผวนและ
ปรับยอนลบตอ เนื่อ งจากปลายสัปดาหกอ น แตรูปแบบกราฟดัช นีและการฟอรม ตัว
ของ Indicators ตางๆ ยังบอกถึงโอกาสที่จะเปนเพียงการแกวงทรงตัวหลังขยับบวก
ขึ้นมาพอควรในรอบที่ผานมา และยังมีแนวโนมที่จะกลับไปแกวงไตระดับขึ้นตอ เนื่อ ง
อีกครั้งไดในเร็วๆ นี้ ทําใหเรายังคาดวาการปรับพักตัวลงชวงนี้จะมีก รอบลบคอ นขาง
จํากัด เราจึงยังแนะนําใหเลือกหุนซื้อชวงตลาดพัก ตัวลงได และหลัง จากซื้อ แลวยัง
แนะนําใหเ นนถือ ไวก อ น เพราะการดีดกลับของ SET ในรอบหนามีลุ นขยับขึ้นหา
เปาหมายที่จุดสูงสุดเดิมของรอบใหญแถว 1649.77 จุดไดตามคาด อยางไรก็ตามที่
บริเวณแนวตานเปาหมายดังกลาวเราคาดวามีโ อกาสสูง ที่ SET จะมีจัง หวะแกวง พัก
ตัวในกรอบกวางได ดังนั้นตั้งแตระดับดัชนี 1640 จุดขึ้นไป จึงแนะนําใหชะลอการเขา
ซื้อ เพราะตองเตรียมตัวสําหรับการขายทํากําไรมากกวา
แนวโนม ระยะกลาง-ยาว แมวา SET ยัง มีจัง หวะผันผวนและยอ นลบ แต
คาดวาเปนจังหวะการแกวงตัวเพื่อบวกตอ ซึ่งเปาหมายยังอยูที่ทําจุดสูง สุดใหมที่สูง
กวา 1649.77 จุดเดิมขึ้นไป ดังนั้นหลัง จากเลือ กหุนซื้อ สะสมแลวใหเ นนถือ ไวกอ น
เพื่อรอพิจารณาเรื่องการขายปรับพอรตกันใหมแถว 1650 จุดหรือสูงกวา
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ราคาเริ่มกลับขึ้นมาแกวงทรงตัวเหนือเสนตนทุนเฉลี่ยระดับตางๆ
ไดดี ทําใหรูปแบบกราฟราคาและการฟอรมตัวของ Indicators
ตางๆ อยูในเกณฑบ วก ดังนั้นถาไมยอนต่ํากวาแนวรับขางตนอีก
คาดวามีลุนดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได

For SBL
CPN
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44.50

43.75-43,
42.50-42

45-45.50

Register : 002265
Register : 047077

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

ราคาแกวงทดสอบแนวตานจากเสนตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ ทั้งใน
กราฟรายวันและกราฟรายสัป ดาหม ากวาเดือ น แตก็ยังมีแ รงขาย
กดดันอยูเ รื่อ ยๆ ขณะที่ Indicators ตางๆ ก็ฟอรม ตัวออ นแอ ทํา
ใหมีสิทธิป รับ ตัวยอ นลงหาแนวรับ กอ นมากกวา จึงแนะนํายืม หุน
short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ นอกจากวิ่งผานแนวตานขึ้นกอ นถึง
จะตองซื้อคืนเพื่อตัดขาดทุน

