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“หลัง SET รีบาวดขึ้นแรง ก็มีสิทธิที่จะปรับพักตัวลงบาง แตคาด
กรอบลบจํากัด และลุนกลับไปขึ้นตอได ดังนั้นเทรดดิ้งสั้นถาขาย
บวกไปแลว ก็เตรียมรอเลือกหุนซื้อลบ...ซือ้ แลวเนนถือตอกอน!!”

SET INDEX ปดที่ 1,278.61 จุด เปลี่ยนแปลง +23.31 จุด คิดเปน +1.86%
แนวรับ

1275-1270* , 1265-1258** , 1255-1250*** จุด

แนวตาน 1280-1283* , 1286-1290** , 1292-1294*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
TTCL (Bt 15.70 เปาเทคนิค 16.50-17 cut loss ถาหลุด 15.30)
TSE (Bt 3.86 เปาเทคนิค 3.96-4.14 cut loss ถาหลุด 3.74)
VNG (Bt 14.30 ซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนถายังบวกตอ)

TTCL

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

15.70

15.5-15.3 ,
15-14.60

16 ,
16.50-17

ราคาหุนปรับตัวดิ่งลงมาลึก กอ นที่ระยะหลังจะแกวงทรงตัวไดดีขึ้น
และลาสุดวานนี้เริ่มมีจังหวะดีดตัวขึ้นทะลุก รอบบนของสามเหลี่ยม
ด ว ยมู ล ค า การซื้ อ ขายที่ ห นาแน น ขณะที่ Indicator ต า งๆก็ ส ง
สัญญาณในเชิงบวก นาจะมีโอกาสลุนรีบาวดขึ้นไปทดสอบแนวตาน
ตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

TSE

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

3.86

3.84-3.74

3.94-3.98 ,
4.04-4.14

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET รีบาวดก ลับขึ้นมาแรงพอควรแลว
และอยูระหวางทดสอบแนวตานแถว 1280 จุด(+/-) ซึ่ง เราคาดวามีสิทธิที่แรงขาย
จากแนวตานจะกดดันใหตลาดมีรอบปรับพักตัวอีก ครั้ง ได อยางไรก็ตามถาดัช นีปรับ
ยอนลบแลวไมหลุดต่ํากวาแนวรับเสนตนทุนเฉลี่ย sma.5 วันแถว 1250 จุดลงไปอีก
เราก็ ยัง คาดหมายโอกาสที่ จะเปนเพียงพัก ตั วชว งสั้ น กอ นลุน จัง หวะขยับบวกขึ้ น
ทดสอบแนวตา นระดับ อื่นๆ ต อ ไดใ นเร็วๆ นี้ นอกจาก SET ยอ นลบต่ํากว า 1250
จุดเสียกอน ถึงจะมีความเสี่ยงกับการที่จะยัง ตอ งลงไปแถว 1200 จุด(+/-) อีก ครั้ง
แทน ดังนั้นถาเทรดดิ้งสั้นตามรอบจึงนาขายบวกเพื่อรอซื้อลบ แตถาลุนเทรดดิง้ กรอบ
กวางก็ยังแนะนําถือตอ และเลือกหุนซื้อเฉพาะชวงลบเชนเดิม
แนวโนมระยะกลาง-ยาว รูปแบบกราฟ SET ระยะกลางยังอยูใ นเกณฑดี ทํา
ใหแ มว า SET จะแกวง ตัว ผัน ผวนไปบ าง แตก็ อ ยู ใ นลัก ษณะแกว ง เพื่อ สร างฐาน
สําหรับการเปลี่ยนไปเปนแนวโนมขาขึ้นรอบใหมตามคาด ซึ่งเราคาดวาตลาดมีสิทธิที่
จะเริ่มกลับไปขยับบวกจริงจังมากขึ้นในชวงตั้งแตครึ่งเดือนหลังของ ม.ค. หรือ อยาง
ชาตนเดือน ก.พ. นี้ ดังนั้นเรายังแนะนําเลือกหุนซื้อชวงลบ แลวเนนถือเพื่อรอรอบขึน
้
รอบใหญตอไป
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ราคาไหลลงมาเร็วและลึกมากแลว กอ นที่ชวงหลังจะเริ่ม มีลัก ษณะ
แกวงทรงตัวไดดีขึ้นบาง และมีสัญญาณบวกจากการฟอรม ตัวของ
Indicators สนั บ สนุ น ซึ่ง วานนี้เ ริ่ ม มี แ รงซื้อ หนาตามากขึ้น โดย
ผลัก ดันใหราคาขยับ ขึ้นมาปดไดดี ทําใหคาดวาถาไมยอ นต่ํากว า
แนวรับอีก ก็มีสิทธิดีดขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได
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VNG
ซื้อคืนปด
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14.30
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รายงานฉบับนี้จัด ทําโดยบริษัทหลัก ทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอ มูลที่ปรากฏใน
รายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อถือ และ/หรือมีความ
ถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็นทีป่ รากฏอยู
ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือ เพิ่มเติมไดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจง ใหทราบลวงหนา
บริษัทไมมีความประสงคที่จะชักจูงหรือชี้ชวนใหผูลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพยตามทีป่ รากฏในรายงาน
ฉบับนี้ รวมทั้ง บริษัทไมไดรับประกันผลตอบแทนหรือ ราคาของหลัก ทรัพยตามขอ มูลที่ ปรากฏแตอ ยางใด
บริษัทจึงไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําขอมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใชไม
วากรณีใดก็ตาม ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในขอมูลและความเห็นทีป่ รากฏอยูในรายงานฉบับนี้ หามมิใหผูใดนําขอมูลและความเห็น
ในรายงานฉบับนี้ไปใชประโยชน คัด ลอก ดัด แปลง ทําซ้ํา นําออกแสดงหรือ เผยแพรตอ สาธารณชนไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทลวงหนา
การลงทุนในหลักทรัพยมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึก ษาขอ มูลและพิจ ารณาอยางรอบคอบกอ นการตัด สินใจ
ลงทุน

แนะนําเปนหุนยืม short ไปแถว 14-14.30 บ.เมื่อ 2 วันกอ น โดย
ตั้งเป าซื้อ คืนทํ ากําไรที่ 13.50 บ.หรื อ ต่ํา กวา แตป รากฏวา วานนี้
ราคากลับ วิ่งผานแนวตานขึ้นมาได แมจะย อ นลงไปปดที่แ นวตา น
อีก แตก็ทําใหมีความเสี่ยงตอการขยับขึ้นกอน ดังนั้นถาวันนี้บ วกอีก
หรือยอนลงแลวไมหลุดแนวรับขางตน ควรซื้อกลับตัดขาดทุนดีกวา

