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“SET เริ่มผันผวนมากขึ้น หลังขยับขึ้นมาแรงและเร็วพอควรในชวง
กอนหนา โดยมีสัญญาณออนตัวใน Indicators ระยะสั้นและรูปแบบ
กราฟแทงเทียน ดังนั้นแนะนําใหรอเลือกหุนซื้อชวงปรับลงดีกวา...”

SET INDEX ปดที่ 1,571.48 จุด เปลี่ยนแปลง +0.43 จุด คิดเปน +0.03%
แนวรับ

1568-1564* , 1560-1557** จุด

Technical Picks:
ITD (Bt 5.05 เปาเทคนิค 5.20-5.50 cut loss ถาหลุด 4.94)
PIMO (Bt 2.80 เปาเทคนิค 2.90-3.04 cut loss ถาหลุด 2.70)
CENTEL (Bt 38.50 แนะนํายืมหุน short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)

ITD

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

ซื้อเก็งกําไร

5.05

5-4.94

5.15-5.25 ,
5.40-5.50

ราคาเริ่มมีจังหวะแกวงไตระดับกลับขึ้นมาจากจุดต่ําอีก ครั้ง และเริ่ ม
ยืน ทรงตั วเหนือ เส นต นทุ น เฉลี่ย ในกราฟรายสัป ดาห ดว ย ขณะที่
Indicators ต างๆ ก็ สนั บ สนุ นในเชิ งบวก ดังนั้ นถ าไม ยอ นต่ํา กว า
แนวรับลงไปอีก คาดวามีสิท ธิดีดขึ้นจากกรอบแกวงเดิม เพื่อ ขยับ
ขึ้นทดสอบแนวตานอื่นๆ ใหทํากําไรตามรอบได

PIMO

แนวตาน 1572-1575** , 1578-1582*** จุด

ซือ
้ เก็งกําไร

ราคาปด
2.80

แนวรับ

แนวตาน

2.76-2.70

2.88-2.92 ,
3-3.04

Technical View:
สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – SET ยังแกวงตัวผันผวนทดสอบแนวตาน
หลังจากบวกแรงขึ้นมาในชวง 2 สัปดาหกอ นหนา ขณะที่รูปแบบกราฟแทง เทียนก็
เริ่ ม มี สั ญ ญาณพั ก ตั ว จากก อ นหน า นี้ ที่ มี สั ญ ญาณเชิ ง ลบในการฟอร ม ตั ว ของ
Indicators ระยะสั้นไปแลว ทําใหเรายังคาดวา SET ใกลที่จะมีรอบปรับพัก ตัวลงใน
เร็วๆ นี้ ใหเปนโอกาสในการเลือกหุนซื้อใหมตามคาดได ดัง นั้นหลัง แบง สวนขายทํา
กําไรในชวงบวกไปแลว แนะนําให ถือ เงิน สดไวก อ น เพื่ อ รอเลื อ กหุนซื้ อ ชวง SET
ออนตัวลงตอไป
แนวโนมระยะกลาง-ยาว แนวโนม กราฟ SET ยัง มีลัก ษณะแกวง ยกระดับ
เพื่อขึ้นตอเนื่องไปหาแนวตานเปาหมายถัดไปที่ 1600 จุดหรือสูงกวาไดตามคาดเดิม
แตร ะยะสั้นดั ช นี ขึ้นมาแรงและเร็ว ทําใหมีสิ ทธิ ออ นตัวลงกอ นได ดั ง นั้น สวนที่ถื อ
ลงทุนยังถือตอเนื่อง แตถาจะเลือกหุนซื้อเพิ่มนารอชวงตลาดปรับตัวลงกอนดีกวา
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รู ป แ บบกราฟราคายั ง มี ลั ก ษ ณะขอ งการแ กว ง ไต ร ะดั บ ขึ้ น ได ดี
ขณะที่ชวงนี้แมจะแกวงตัวผันผวนไปบาง แตก็ยังทรงตัวเหนือ เสน
ตนทุนเฉลี่ยระดับ ตางๆ ได พรอ มทั้งมีสัญญาณบวกจากการฟอรม
ตัวของ Indicators ชวยสนับสนุน ดังนั้นถาไมยอ นต่ํากวาแนวรับ ลง
ไปเสียกอน คาดวามีโอกาสขยับขึ้นหาแนวตานใหทํากําไรได
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DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอ มูลที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อ ถือ และ/
หรือมีความถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็น
ที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมไดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจง ใหทราบ
ลวงหนา บริษัทไมมีความประสงคที่จะชักจูงหรือชี้ชวนใหผูลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพยตามที่ปรากฏใน
รายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไมไดรับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยตามขอมูลที่ปรากฏแตอ ยาง
ใด บริษัทจึงไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําขอมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช
ไมวากรณีใดก็ตาม ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในขอมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้ หามมิใหผูใดนําขอมูลและความเห็น
ในรายงานฉบับนี้ไปใชประโยชน คัด ลอก ดัด แปลง ทําซ้ํา นําออกแสดงหรือ เผยแพรตอ สาธารณชนไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทลวงหนา การลงทุนในหลัก ทรัพยมี
ความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและพิจารณาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) อาจเปนผูดูแลสภาพคลอ ง (Market Maker) และผูอ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพยที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ
อาจจัดทําบทวิเคราะหของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือ ชี้ชวน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน

หนา 1 จาก 1

ราคาปด

แนวรับ

แนวตาน

38.50

38-37 , 36

40 , 41

หลังจากดี ดตัวขึ้นมาในรอบกอ น ราคาหุนพัก ตั วลงมาก อ นที่ระยะ
หลังจะเริ่มเปนการแกวงทรงตัวออกขาง อยางไรก็ตามชวงหลายวัน
ลาสุดเริ่มเห็นแรงขายที่หนาตามากขึ้นและทําใหราคาปรับ ตัวลงต่ํา
กวาแนวเสนตนทุนคาเฉลี่ย ขณะที่ Indicator ตางๆก็เ ริ่ม กลับ มาสง
สัญญาณในเชิงลบ นาจะมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับ ตางๆ จึง
แนะนําเปนหุนเก็งกําไร

