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“SET พักตัวจากแนวตานลงมา แตก็ยังแกวงทรงตัวเหนือแนวรับได
ดี ทําใหยังคาดวากรอบลบคอนขางจํากัด และมีลุนพลิกกลับไปขยับ
ขึ้นตอไดตามคาด ดังนั้นเลือกหุนซื้อลบแลว เนนถือตอได...”

SET INDEX ปดที่ 1,263.29 จุด เปลี่ยนแปลง -15.32 จุด คิดเปน -1.20%
แนวรับ

1262-1260* , 1258-1255** , 1250-1244*** จุด

แนวตาน 1268-1274* , 1278-1283** , 1287-1290*** จุด

Technical View:

Technical Picks:
THANI (Bt 3.26 เปาเทคนิค 3.50-3.60 cut loss ถาหลุด 3)
BR (Bt 6.25 เปาเทคนิค 6.45-6.85 cut loss ถาหลุด 5.90)
CPN (Bt 44 แนะนํายืม หุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

THANI

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

3.26

3.20 ,
3.10-3

3.50-3.60

ราคาหุนแกวงตัวพัก ฐานในกรอบกวางไดซัก ระยะ หลังจากปรับ ตัว
ขึ้นมาในรอบก อ น ลา สุด วานนี้มี จัง หวะดีด ตัวทะลุ แ นวตา นสํ าคั ญ
บริ เ วณ 3.2 0 บาท ด ว ยมู ลค า ก า รซื้ อ ข ายที่ ห น าแ น น ขณะ ที่
Indicator ตางๆก็สงสัญญาณในเชิงบวก นาจะมีโอกาสปรับ ตัวขึ้น
ทดสอบแนวตานถัดๆไป จึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร

BR

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

6.25

6.20-5.90

6.45-6.65 ,
6.75-6.85

สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – แม SET จะกลับมาปรับพัก ตัวยอ นลบ
อีกครั้ง หลังขยับขึ้นทดสอบแนวตาน 1280 จุด แลวมีแรงขายกดดัน แตก็ยังสามารถ
แกวงทรงตัวเหนือแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.5 และ 10 วันแถว 1256 จุด(+/-)
ไดดี ทําใหเราคาดวากรอบลบชวงนี้จะยัง คอ นขางจํากัด และมีลุน โอกาสที่ดัช นีจะ
พลิกกลับไปขยับบวกขึ้นตอ เพื่อ ทดสอบแนวตานระดับอื่นๆ ไดตามคาดในเร็วๆ นี้
ดังนั้นหลังจากเลือกหุนทยอยซื้อชวงลบตามที่แนะนําไปแลว ยังนาถือตอเพื่อรอขาย
สูงเชนเดิม แตเนื่องจากตลาดยังมีความเสี่ยงกับการที่จะแกวงตัวคอนขางผันผวน เรา
จึงยังไมแนะนําใหซื้อไลราคาชวงบวก โดยเนนเลือกหุนซื้อเฉพาะชวงลบเชนเดิม
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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ราคาเริ่มขยับขึ้นมาพรอมวอลุม และยืนปดเหนือ เสนตนทุนเฉลี่ยทั้ง
รายวันและรายสั ป ดาหไ ด ดี หลังจากช วงก อ นหนานี้ ป รับ ตัวลงมา
คอนขางลึกมากแลวดวย ขณะที่ชวงนี้ก ารฟอรม ตัวของ Indicators
ตางๆ ก็สนับสนุนในเชิงบวก ดังนัน
้ ถาไมยอนต่ํากวาแนวรับ ลงไปอีก
ก็มีลุนโอกาสแกวงบวกตอขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรตามรอบได

For SBL
CPN
ยืมหุน short

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

44

43-42 ,
41-40

44.50-45.50
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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 นําออกแสดงหรื อ เผยแพรตอ สาธารณชนไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทลวงหนา
การลงทุนในหลักทรัพยมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึก ษาขอ มูลและพิจ ารณาอยางรอบคอบกอ นการตัด สินใจ
ลงทุน

ราคาเริ่ม ปรั บ พั ก ตั วย อ นลงมาเคลื่ อ นไหวต่ํ ากวา เส นต นทุ นเฉลี่ ย
ระดับตางๆ ทั้งในกราฟรายวันและกราฟรายสัป ดาห ทําใหรูป แบบ
กราฟราคาดูออ นแอ ขณะที่ Indicators ก็ยังสงสัญญาณในเชิงลบ
ดังนั้นนาสนใจยืม หุน short เพื่อ รอซื้อ ต่ํา โดยจะใช แ นวตานเป น
เกณฑในการซื้อกลับตัดขาดทุน

