
Technical Trend – November 2021                                               

Set-Index: ภาพรวมในเดอืนพฤศจกิายนน ั�นเดาวา่ดชันอีาจจะยอ่ตวัลงมาทดสอบแนว
รบัที*บอกแตไ่มน่า่จะหลดุ Gap Support ที*ใหโ้ดย Momentum ในทางขึ�นจะทยอยมา
เมื*อปิดเหนอื 1,640 ใหไ้ดก้อ่นโดยมี Upside-risk แถวๆ FIBO ที* 1,570+/-3 ซึ*งเป็นจดุ
ขายทาํรอบที*ดขีองรอบนี�: ดงัน ั�นหลกัๆ จงึเป็นการเขา้ซื�อสะสมตอนยอ่ในหุน้รายตวัตาม
กรอบราคาที*วางไวใ้หเ้พื*อรอขายตอนสิ�นเดอืนหรอืสิ�นปีก็ได้

แนวรบั
1,604+/-3 
1,583+/-

แนวตา้น
1,658+/-
1,670+/-3                                                          

Set Index: SIDE WAY สรา้งฐานใหแ้นน่กอ่นแลว้คอ่ยขึ�นตอ่แตอ่าจมสีะดดุเป็นชว่งๆ
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Stock Pick – November 2021

BH                                         ราคาปิด 148 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

137-147 150-160 135

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การไปตอ่จากแนวรับของเสน้ Mavs 
ระยะตา่งๆ เพื?อลุน้การทะลแุนวตา้นของเสน้ 200 weeks 
เพื?อขึDนไป test แนวตา้นถดัไปของ FIBO retracement
พรอ้ม volume surge

SMT                                      ราคาปิด 6.2 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

5.6-6.1 6.5-7.0 5.5

ราคาพึ?งเกดิ Buy signal of Golden cross ของเสน้
10&25 เพื?อลุน้การฟืDนตวักลบัขึDนไป test แนวตา้นถดัไป
ของ FIBO  พรอ้ม volume surge
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Stock Pick - November 2021

NEX-W2                     ราคาปิด 10.2 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

9.1-10.1 10.5-11.5 9.0

ราคาทํา all time high <ATH> ไปตามกรอบของ 
uptrend channel เพื?อลุน้การไปตอ่ เพื?อ test แนวตา้น
ของ FIBO PROJ. พรอ้ม volume surge

AKP                                   ราคาปิด 2.36 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

2.16-2.32 2.44-2.60 2.12

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การขึDนตอ่จากการทะลแุนวตา้นของ
Neckline resistance ขึDนมาพรอ้มการสนับสนุนของ 
volume เพื?อหวังการไป test แนวตา้นถดัไปของ FIBO 
retracement
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Stock Pick – November 2021

ORI                                ราคาปิด 11.5 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

10.6-11.4 11.9-12.7 10.5

ราคายังอยูใ่น mode buy signal of system trade เพื?อ
ลุน้การกลบัขึDน test แนวตา้นถดัไปของ FIBO 
retracement พรอ้ม volume surge

NCL                                ราคาปิด 3.94 บาท 

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

3.7-3.9 4.06-4.26 3.68

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การไปตอ่เพื?อลุน้การขึDน test แนว
ตา้นถดัไปของ FIBO retracement พรอ้ม volume 
surge อกีทั Dง INDY ระยะกลางก็ยังยนืในแดนบวกได ้
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Stock Pick - November 2021

SCB                                  ราคาปิด 125 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

116-124 129-137 115

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การฟืDนตวักลบัจากแนวรับของเสน้
Mavs ระยะตา่งๆเพื?อลุน้การขึDนไป test แนวตา้นถดัไป
ของ FIBO retracement พรอ้ม volume surge

BBIK                         ราคาปิด 45.5 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

40.5-45 46.5-51.0 40

ราคาทํา Higher high มาเรื?อยๆเพื?อลุน้การขึDนตอ่เพื?อไป 
test แนวตา้นถดัไปของกรอบ Uptrend channel or FIBO 
PROJ. อกีทั Dง INDY ระยะกลางก็ยังยนืในแดนบวกไดอ้ยู่
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Stock Pick - November 2021

SSP                                       ราคาปิด 13.9 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

12.7-13.7 14.3-15.3 12.6

ราคาปิดเหนอืแนวรับของ Mavs ทกุเสน้ได ้จงึลุน้การ
ขึDนตอ่เพื?อไป test แนวตา้นถดัไปของ FIBO 
retracement  พรอ้ม volume surge

SIMAT-W5                           ราคาปิด 3.1 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

2.86-3.06 3.2-3.4 2.84

ราคายังยนืเหนอืแนวรับของเสน้ 10 &25 วันได ้  จงึพอ
ลุน้การเดง้ตอ่เพื?อไป test แนวตา้นถดัไปของเสน้ 50 วัน
or FIBO<50%> พรอ้ม volume support
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ี� จํากดั, 179 อาคารบางกอก ซติี� ทาวเวอร ์ช ั�น 25-26, 29 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

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

รายงานฉบบันีDจัดทําขึDนโดยขอ้มลูเทา่ที?ปรากฏและเชื?อวา่เป็นที?น่าเชื?อถอืได ้ แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยันความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนัDนๆ 

โดยบรษิัทหลกัทรัพย ์ ทรนีตีีD จํากดั ผูจ้ัดทําขอสงวนสทิธิpในการเปลี?ยนแปลงความเห็น  หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที?ปรากฏในรายงานฉบบันีDโดยไม่

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ รายงานฉบบันีDมวีตัถปุระสงคเ์พื?อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทนุ โดยไมไ่ดเ้ป็นการชีDนําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซืDอหรอื

ขายหลกัทรัพย ์หรอื  ตราสารทางการเงนิใดๆ ที?ปรากฏในรายงาน
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