
Technical Trend – April 2022                                               

Set-Index: ภาพรวมในเดอืนเมษายนน ั�นแมว้า่ดชันยีงัพอม ีRoom ใหแ้กวง่ตวัข ึ�นตอ่ไดก้็ตามเพราะเร ิ-มยนื
ปิดเหนอื 1,700 ไดแ้ตก่็คาดวา่จะไมย่ ั-งยนืเนื-องจากเป็น ZONE ที-เร ิ-มสงูและอาจเป็น PEAK ช ั-วคราวในทกุ
ระดบัแนวตา้นที-ใหใ้นชว่งส ั�นๆซึ-งอาจทาํใหเ้กดิแรงขายกดดนัดชันใีหอ้อ่นตวักลบัลงมาไดแ้ละไมค่วรหลดุ
แนวรบัของเสน้ 75 วนัลงมาอกีมเิชน่น ั�นจะเปิด Downside กลบัลงไปแถวๆ เสน้ 200 วนั หรอื Previous-
low ที- 1,620-1,630 ใหมอ่กีคร ั�งซึ-งจะเป็นจดุซื�อที-ดหีากถอยลงมาเยอืน:ดงัน ั�นจงึให้ Selective-BUY ใน
หุน้ที-คาดวา่จะ outperform ทางเทคนคิตามรายตวัที-ใหใ้นหนา้ถดัไป

แนวรบั
1,670+/-10 
1,630+/-

แนวตา้น
1,730+/-10                            
1,760+/-

Set Index:  ข ึ�นตอ่เนน้ขายเป็นหลกั-รบัเป็นรอง
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Stock Pick – April 2022

MAJOR                           ราคาปิด 19.7 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

19.6-18.0 20.2-21.8 17.9

ราคาตั #งฐานแถวๆแนวรับทางจติวทิยาที1 19 ตน้ๆ จงึพอ
ลุน้ซื#อเก็งกําไรหวงัการฟื#นตวักลบัขึ#นไปยังกรอบแนว
ตา้นที1ให ้

SAPPE                            ราคาปิด 28 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

27.75-25.75 29-31 25.5

ราคายังอยูใ่น Mode กระทงิตามกราฟรายวนัอยูจ่งึหวงั
การ trading buy ขึ#นไปทดสอบแนวตา้นของ FIBO 
Extension ใน step ถดัไป พรอ้มการ Support ของ 
volume
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Stock Pick - April 2022

AIT                                         ราคาปิด 7.4 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

7.3-6.75 7.6-8.15 6.7

ราคาออ่นตวัลงมาหาแนวรับของเสน้ 25 วันในกราฟ
รายวันอยูจ่งึขอลุน้การดดีกลบัขึ#นไป test แนวตา้น
ถดัไปของ FIBO retracement พรอ้ม volume surge

NUSA                    ราคาปิด 1.50 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

1.48-1.37 1.54-1.65 1.36

ราคายังอยูใ่น Mode buy signal ของกราฟรายวันอยูจ่งึ
หวังการฟื#นตวัตอ่เพื1อขึ#นไปทดสอบแนวตา้นของ FIBO  
retracement ใน step ตา่งๆ พรอ้มการสนับสนุนของ 
volume
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Stock Pick – April 2022

DTAC                      ราคาปิด 50.5 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

50-47.5 52-55.5 47

ราคาทะลขุึ#นมายนืเหนอืเสน้ MAVs ตา่งๆไดอ้กีครั #ง จงึ
พอจับจังหวะ trading buy เพื1อลุน้การดดีกลบัขึ#นไป 
test แนวตา้นถดัไปของ FIBO extension พรอ้ม 
volume surge

SHR                    ราคาปิด 3.62 บาท 

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

3.60-3.36 3.72-3.96 3.34

ราคายังอยูใ่น Mode กระทงิในกราฟรายวนัอยู ่จงึพอจับ
จังหวะ trading buy เพื1อลุน้การดดีกลบัขึ#นไป test 
แนวตา้นถดัไปของ FIBO retracement พรอ้ม volume 
surge
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Stock Pick - April 2022

BE8                                     ราคาปิด 41.5 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

41-38 42.5-45.75 37.75

ราคายังคงสามารถยนืปิดเหนอืเสน้ MAVs ตา่งๆไดต้อ่ 
จงึพอจับจังหวะ trading buy เพื1อลุน้การดดีกลบัขึ#นไป 
test แนวตา้นถดัไปของ FIBO retracement พรอ้ม 
volume surge

ITEL                                      ราคาปิด 6.2 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

6.1-5.7 6.4-6.8 5.6

ราคายังอยูใ่น Mode buy signal ของกราฟรายวันอยูจ่งึ
หวังการขึ#นไปทดสอบแนวตา้นของ FIBO ใน step ตา่งๆ
พรอ้มการสนับสนุนของ volume
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Stock Pick - April 2022

KCE                                      ราคาปิด 65.25 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

65-61 67—71.25 60.75

ราคาพักตวัเหนอืเสน้ 10 วันใน mode buy signal of 
system trade เพื1อลุน้การกลบัขึ#น test แนวตา้นถดัไป
ของเสน้ 75&200 วันพรอ้ม volume surge

GPSC                                  ราคาปิด 71.25  บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

71-68 73-77 67.75

ราคาพักตวัเหนอืเสน้ 10&25 วันไดจ้งึพอลุน้การฟื#นตวั
กลบัขึ#นไป test แนวตา้นถดัไปของเสน้ 75&200 วัน
พรอ้ม volume surge
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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

รายงานฉบบันี#จัดทําขึ#นโดยขอ้มลูเทา่ที1ปรากฏและเชื1อวา่เป็นที1น่าเชื1อถอืได ้ แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยันความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั#นๆ 

โดยบรษิัทหลกัทรัพย ์ ทรนีตีี# จํากดั ผูจ้ัดทําขอสงวนสทิธิiในการเปลี1ยนแปลงความเห็น  หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที1ปรากฏในรายงานฉบบันี#โดยไม่

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ รายงานฉบบันี#มวีตัถปุระสงคเ์พื1อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทนุ โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี#นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซื#อหรอื

ขายหลกัทรัพย ์หรอื  ตราสารทางการเงนิใดๆ ที1ปรากฏในรายงาน
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