
Technical Trend - July 2021

Set-Index: ภาพรวมในเดอืนกรกฎาคมนั�น คาดวา่ดชันนี่าจะแกวง่ตวัพกัฐานแบบ side-way ถงึ side-way-down แตอ่าจมกีาร
ฟื�นตวัสลบักลบัขึ�นมาไดบ้า้งหากผลประกอบการของหุน้รายตวันั�นออกมาดเีกนิคาด โดยมี Downside-risk แถวๆ เสน้
200weeks ทีB 1,511+/- สว่นแนวตา้นทีBจําตอ้งทะลขุึ�นมาใหไ้ดก้อ่นคอืเสน้ 25 วันทีB 1,606 พรอ้ม volume support ในระดบั
แสนลา้นเพืBอใหเ้กดิ momentum ในการเดนิหนา้ตอ่ไปโดยมดีา่นสั �นๆ ทีB 1,626+/- กอ่นสว่นแนวตา้นถดัไปก็อยูแ่ถวๆ High
ของเดอืนทีBผา่นมาตรง 1,643+/- ซึBงเป็นจดุขายทํากําไรทีBดหีากกลา้ขึ�นมาเยอืน:ดงันั�นหลกัๆ จงึเป็นการขึ�นขาย-ลงซื�อในหุน้
รายตวัตามกรอบทีBใหไ้ปพลางๆ กอ่นตามหนา้งานทีBเห็น

แนวรบั
1,555+/-
1,520+/-10

แนวตา้น
1,616+/-10                             
1,643+/-

Set Index: แมย้งักงัวลในตวัดชัน!ี แตก่็ยงัมหีุน้เชงิคณุภาพใหเ้ลน่ได้
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Stock Pick - July 2021

VIBHA                                       ราคา 2.34 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

2.14-2.32 2.40-2.58 2.12

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การฟื�นตวักลบัจากแนวรับของเสน้ 100
วัน เพืBอลุน้การกลบัขึ�นไป test แนวตา้นถดัไปของ FIBO 
retracement พรอ้ม volume surge

BCH                                     ราคาปิด 23.5 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

21.7-23.4 24-25.75 21.6

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การไปตอ่จากแนวรับของ All Mavs 
เพืBอลุน้การกลบัขึ�นไป test แนวตา้นถดัไปของ Previous 
high or make higher high พรอ้ม volume surge
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Stock Pick - July 2021

FSMART                              ราคาปิด 11.10 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

10.3-11.0 11.4-12.1 10.2

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การไปตอ่จากแนวรับของ All Mavs 
เพืBอลุน้การกลบัขึ�นไป test แนวตา้นถดัไปของ FIBO 
retracement พรอ้ม volume surge

ASK                   ราคาปิด 37.25 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

34.5-37.0 38.25-40.75 34.25

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การไปตอ่จากแนวรับของ All Mavs 
เพืBอลุน้การกลบัขึ�นไป test แนวตา้นถดัไปของ Previous 
high or make new high พรอ้ม volume surge
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Stock Pick – July 2021

SSP                               ราคาปิด 13.80 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

12.7-13.7 14.2-15.2 12.6

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การฟื�นตวักลบัจากแนวรับของเสน้
150วัน เพืBอลุน้การกลบัขึ�นไป test แนวตา้นถดัไปของ
FIBO retracement  พรอ้ม volume surge

PM                                       ราคาปิด 13.00 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

11.9-12.9 13.4-14.4 11.8

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การฟื�นตวักลบัจากแนวรับของ ALL 
Mavs เพืBอลุน้การกลบัขึ�นไป test แนวตา้นถดัไปของ
FIBO retracement  พรอ้ม volume surge
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Stock Pick - July 2021

GLOCON             ราคาปิด 1.29 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

1.20-1.28 1.34-1.42 1.19

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การฟื�นตวักลบัจากแนวรับของเสน้ 34
วัน เพืBอลุน้การกลบัขึ�นไป test แนวตา้นของถดัไปของ
FIBO retracement พรอ้ม volume surge

SMD                                       ราคาปิด 11.50 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

10.6-11.4 11.9-12.7 10.5

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การไปตอ่จากแนวรับของ All Mavs เพืBอ
ลุน้การกลบัขึ�น test แนวตา้นถดัไปของ FIBO 
retracement พรอ้ม volume surge
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Stock Pick - July 2021

RBF                                    ราคาปิด 23.30 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

21.6-23.2 23.9-25.5 21.5

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การไปตอ่จากแนวรับของเสน้75วนั  
ในรปู เพืBอลุน้การกลบัขึ�นไป test แนวตา้นถดัไปของ
Previous high or make Higher high  พรอ้ม volume 
surge

INOX                ราคาปิด 1.20 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

1.11-1.19 1.24-1.32 1.1

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การไปตอ่จากแนวรับของเสน้25วนั 
เพืBอลุน้การกลบัขึ�นไป test แนวตา้นถดัไปของ FIBO 
retracement พรอ้ม volume surge
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ีQ จํากดั, 179 อาคารบางกอก ซติีQ ทาวเวอร ์ช ัQน 25-26, 29 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ทีBปรากฏและเชืBอวา่เป็นทีBน่าเชืBอถอืได ้ แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยันความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั�นๆ 

โดยบรษิัทหลกัทรัพย ์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ัดทําขอสงวนสทิธิmในการเปลีBยนแปลงความเห็น  หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทีBปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไม่

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ รายงานฉบบันี�มวีตัถปุระสงคเ์พืBอใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทนุ โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซื�อหรอื

ขายหลกัทรัพย ์หรอื  ตราสารทางการเงนิใดๆ ทีBปรากฏในรายงาน
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