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Set Index: ควานหาจุด low เพือ
5 สร้างการดีดกล ับอีกครงั
Set-Index: ภาพรวมในเดือนกรกฎาคมนน
ั แม้ด ัชนีจะมี Room ให้เด้งต่อก่อนเพราะ Bullish-divergence้ 10weeks ที1
signal ทีเ5 กิดขึนเมือ
5 กลางเดือนทีแ
5 ล้วก็ตามแต่หากย ังกล ับขึนมายืนปิ ดเหนือเสน
5 ,609-1,612 ไม่ได้
ก็ย ังอยูใ่ นแนวโน้มลงต่อในระยะกลางและหากจะกล ับมาเกิดภาพเชงิ บวกในระยะยาวใหม่ก็ยงิ5 ต้องกล ับมาปิ ดเหนือ
้ 200 ว ันทีห
้ 200 ว ันนีจะทําหน้าทีเ5 ป็นแนวต้านทีส
ํ ค ัญภายใน
ี ก่อนซงึ5 เสน
เสน
5 ลุดลงมาตรง 1,624-1,642 ให้ได้เสย
5 า
ั
เดือนนีด้วยโดยมีแนวร ับสนๆของ
Low เดิมที5 1,544+/- ก่อนซงึ5 หากหลุดลงมาก็จะเปิ ด Downside ไว้ทล
ี ะ 20 จุด
จากจุดหลุดโดยมีแนวร ับถ ัดไปที5 1,524 สว่ นแนวร ับสําค ัญทางจิตวิทยานนก็
ั จะอยูแ
่ ถวๆ 1,500 ต้นๆตามลําด ับซงึ5
เป็น ZONE แนวร ับทีจ
5 ะสร้างการดีดกล ับทีด
5 ๆี ได้อก
ี ครงั
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Stock Pick-July 2022

ราคาปิ ด 15 บาท

SMPC

ราคาปิ ด 3.6 บาท

JAS

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

14.9-13.8

15.4-16.5

13.7

3.58-3.36

3.70-3.96

3.34

ราคาอยูใ่ นชว่ งลุ ้นการทะลุกรอบสามเหลีย
6 มขึน
9 มาพร ้อม
ื9 เพือ
volume จึงน่าสนใจซอ
6 หวังการฟื9 นตัวต่อตามแรงสง่
ของ Price action ไปยังเป้ าหมายของ Price pattern

ราคาเพิง6 เกิด BUY signal ตามระบบ trade ของเราขึน
9 มา
ั ญาณของ Indy ในระยะยาวจึงน่าซอ
ื9 เพือ
ตาม สญ
6 ลุ ้นการ
ฟื9 นตัวกลับขึน
9 ไปยังกรอบแนวต ้านต่างๆของ FIBO
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Stock Pick-July 2022

EKH

ราคาปิ ด 7.95 บาท

BGRIM

ราคาปิ ด 36 บาท

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

7.9-7.1

8.15-8.95

7.0

35.75-32.75

37-40

32.5

ราคาเพิง6 เกิด BUY signal ตามระบบ trade ของเรา
ั ญาณของ Indy ในระยะยาวจึงน่าซอ
ื9 เพือ
ขึน
9 มาตาม สญ
6
ลุ ้นการฟื9 นตัวกลับขึน
9 ไปยังกรอบแนวต ้านของ Uptrend
channel ตาม price action

้
ราคาอยูใ่ นชว่ งลุ ้นให ้ทะลุแนวต ้านของเสน200วั
นขึน
9 มา
ื9 เก็งกําไรเพือ
พร ้อม volume จึงน่าสนใจต่อการซอ
6 หวัง
การฟื9 นตัวต่อไปตาม Momentum ทีเ6 กิดขึน
9
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Stock Pick-July 2022

MBK

ราคาปิ ด 17.4 บาท

MINT

ราคาปิ ด 34.0 บาท

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

17.3-15.7

17.9-19.5

15.6

33.75-31.5

35-37.5

31.25

ราคายังอยูใ่ น Mode กระทิงด ้วยการยืนเหนือเสน้ All
ื9 เพือ
Mavs อยูใ่ นกราฟรายวันจึงพอซอ
6 หวังการขึน
9 ไป
ทดสอบแนวต ้านของ FIBO extension พร ้อมการ
สนับสนุนของ volume ได ้

ราคาอยูใ่ นชว่ งลุ ้นการขึน
9 ต่อพร ้อม Volume support
เพือ
6 ให ้เกิด Buy signal จาก Golden cross ของเสน้
ema<10&25> ขึน
9 มาเพือ
6 ให ้เกิด momentum ของการไป
ต่อตามกรอบของ price action
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Stock Pick-July 2022

ราคาปิ ด 17.6 บาท

ASIAN

ราคาปิ ด 134 บาท

BBL

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

17.5-16.2

18.1-19.4

16.1

133.5-127.5

138-144

127

ราคาฟื9 นกลับขึน
9 มายืนเหนือเสน้ All Mavs ในกราฟ
ื9 เพือ
รายวันได ้อีกครัง9 จึงพอซอ
6 หวังการขึน
9 ไปทดสอบ
แนวต ้านถัดไปของ FIBO retracement พร ้อม volume
support

ราคาอยูใ่ นชว่ งลุ ้นการ break out Downtrend line เพือ
6
ื9 เพือ
วิง6 ขึน
9 รอบใหม่ จึงพอซอ
6 หวังการขึน
9 ไปทดสอบแนว
ต ้านของ FIBO ใน step ต่างๆ พร ้อมการสนับสนุนของ
volume ได ้
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Stock Pick-July 2022

BAFS

ราคาปิ ด 29.0 บาท

CPALL

ราคาปิ ด 62.25 บาท

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

แนวร ับ

แนวต้าน

Stop loss

28.75-26.25

29.75-32.25

26.0

62-59

64-67

58.5

ื9 เก็ง
ราคาทะลุแนวต ้านของสามเหลีย
6 มขึน
9 มา จึงน่าซอ
กําไรเพือ
6 ลุ ้นการไปต่อตามกรอบแนวต ้านของ Uptrend
channel ของ price action

ราคาฟื9 นตัวจากแนวรับของ Uptrend line ขึน
9 มาทดสอบ
้
ื9 เก็งกําไรเพือ
เสน25วั
นอยู่ จึงน่าสนใจต่อการซอ
6 ลุ ้นการ
ไปต่อจาการทีท
6 ะลุเสน้ sMA<25>ขึน
9 มาเพือ
6 ไป test
แนวต ้านถัดไปของ Downtrend line หรือเสน้ 75 วัน

6

ั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ิ ี ทาวเวอร์ ชน
บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ทรีนต
ี ี จําก ัด, 179 อาคารบางกอก ซต
ั
โทรศพท์
0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399
6 ว่าเป็ นทีน
6 ถือได ้
รายงานฉบับนีจ
9 ด
ั ทําขึน
9 โดยข ้อมูลเท่าทีป
6 รากฏและเชือ
6 ่าเชือ

แต่ไม่ถอ
ื เป็ นการยืนยันความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลนัน
9 ๆ

โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี9 จํากัด ผู ้จัดทําขอสงวนสิทธิใp นการเปลีย
6 นแปลงความเห็น

หรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีป
6 รากฏในรายงานฉบับนีโ9 ดยไม่

9 ํ าหรือชักชวนให ้นักลงทุนทําการซือ
9 หรือ
ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า รายงานฉบับนีม
9 วี ัตถุประสงค์เพือ
6 ใช ้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได ้เป็ นการชีน
ขายหลักทรัพย์ หรือ ตราสารทางการเงินใดๆ ทีป
6 รากฏในรายงาน
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