
Technical Trend – July 2022                                               

Set-Index: ภาพรวมในเดอืนกรกฎาคมน ั�น แมด้ชันจีะมี Room ใหเ้ดง้ตอ่กอ่นเพราะ Bullish-divergence-
signal ที5เกดิขึ�นเมื5อกลางเดอืนที5แลว้ก็ตามแตห่ากยงักลบัขึ�นมายนืปิดเหนอืเสน้ 10weeks ที51,609-1,612 ไมไ่ด้
ก็ยงัอยูใ่นแนวโนม้ลงตอ่ในระยะกลางและหากจะกลบัมาเกดิภาพเชงิบวกในระยะยาวใหมก่็ย ิ5งตอ้งกลบัมาปิดเหนอื
เสน้ 200 วนัที5หลดุลงมาตรง 1,624-1,642 ใหไ้ดเ้สยีกอ่นซึ5งเสน้ 200 วนันี�จะทาํหนา้ที5เป็นแนวตา้นที5สาํคญัภายใน
เดอืนนี�ดว้ยโดยมแีนวรบัส ั�นๆของ Low เดมิที5 1,544+/- กอ่นซึ5งหากหลดุลงมาก็จะเปิด Downside ไวท้ลีะ 20 จดุ
จากจดุหลดุโดยมแีนวรบัถดัไปที5 1,524 สว่นแนวรบัสําคญัทางจติวทิยาน ั�นก็จะอยูแ่ถวๆ 1,500 ตน้ๆตามลาํดบัซึ5ง
เป็น ZONE แนวรบัที5จะสรา้งการดดีกลบัที5ด ีๆ ไดอ้กีคร ั�ง

แนวรบั
1,544+/-
1,504-1,524

แนวตา้น
1,600+/-
1,624-1,642                                                        

Set Index: ควานหาจดุ low เพื5อสรา้งการดดีกลบัอกีคร ั�ง
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Stock Pick-July 2022

SMPC                                   ราคาปิด 15 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

14.9-13.8 15.4-16.5 13.7

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การทะลกุรอบสามเหลี6ยมขึ9นมาพรอ้ม
volume จงึน่าสนใจซื9อเพื6อหวงัการฟื9นตวัตอ่ตามแรงสง่
ของ Price action ไปยงัเป้าหมายของ Price pattern

JAS                       ราคาปิด 3.6 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

3.58-3.36 3.70-3.96 3.34

ราคาเพิ6งเกดิ BUY signal ตามระบบ trade ของเราขึ9นมา
ตาม สญัญาณของ Indy ในระยะยาวจงึน่าซื9อเพื6อลุน้การ
ฟื9นตวักลบัขึ9นไปยงักรอบแนวตา้นตา่งๆของ FIBO 
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Stock Pick-July 2022

EKH                                       ราคาปิด 7.95 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

7.9-7.1 8.15-8.95 7.0

ราคาเพิ6งเกดิ BUY signal ตามระบบ trade ของเรา
ขึ9นมาตาม สญัญาณของ Indy ในระยะยาวจงึน่าซื9อเพื6อ
ลุน้การฟื9นตวักลบัขึ9นไปยงักรอบแนวตา้นของ Uptrend 
channel ตาม price action 

BGRIM                     ราคาปิด 36 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

35.75-32.75 37-40 32.5

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้ใหท้ะลแุนวตา้นของเสน้200วันขึ9นมา
พรอ้ม volume จงึน่าสนใจตอ่การซื9อเก็งกําไรเพื6อหวงั
การฟื9นตวัตอ่ไปตาม Momentum ที6เกดิขึ9น
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Stock Pick-July 2022

MBK                                    ราคาปิด 17.4 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

17.3-15.7 17.9-19.5 15.6

ราคายงัอยูใ่น Mode กระทงิดว้ยการยนืเหนอืเสน้ All 
Mavs อยูใ่นกราฟรายวนัจงึพอซื9อเพื6อหวงัการขึ9นไป
ทดสอบแนวตา้นของ FIBO extension พรอ้มการ
สนับสนุนของ volume ได ้

MINT                                   ราคาปิด 34.0 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

33.75-31.5 35-37.5 31.25

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การขึ9นตอ่พรอ้ม Volume support
เพื6อใหเ้กดิ Buy signal จาก Golden cross ของเสน้
ema<10&25> ขึ9นมาเพื6อใหเ้กดิ momentum ของการไป
ตอ่ตามกรอบของ price action

4



Stock Pick-July 2022

ASIAN                 ราคาปิด 17.6 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

17.5-16.2 18.1-19.4 16.1

ราคาฟื9นกลบัขึ9นมายนืเหนือเสน้ All Mavs ในกราฟ
รายวนัไดอ้กีครั 9ง จงึพอซื9อเพื6อหวงัการขึ9นไปทดสอบ
แนวตา้นถัดไปของ FIBO retracement พรอ้ม volume 
support 

BBL                                         ราคาปิด 134 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

133.5-127.5 138-144 127

ราคาอยูใ่นชว่งลุน้การ break out Downtrend line เพื6อ
วิ6งขึ9นรอบใหม ่จงึพอซื9อเพื6อหวงัการขึ9นไปทดสอบแนว
ตา้นของ FIBO ใน step ตา่งๆ พรอ้มการสนับสนุนของ 
volume ได ้
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Stock Pick-July 2022

BAFS                      ราคาปิด 29.0 บาท

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

28.75-26.25 29.75-32.25 26.0

ราคาทะลแุนวตา้นของสามเหลี6ยมขึ9นมา จงึน่าซื9อเก็ง
กําไรเพื6อลุน้การไปตอ่ตามกรอบแนวตา้นของ Uptrend 
channel ของ price action 

CPALL                                ราคาปิด 62.25  บาท 

แนวรบั แนวตา้น Stop loss

62-59 64-67 58.5

ราคาฟื9นตวัจากแนวรับของ Uptrend line ขึ9นมาทดสอบ
เสน้25วนัอยู ่จงึน่าสนใจตอ่การซื9อเก็งกําไรเพื6อลุน้การ
ไปตอ่จาการที6ทะลเุสน้ sMA<25>ขึ9นมาเพื6อไป test 
แนวตา้นถัดไปของ Downtrend line หรอืเสน้ 75 วนั

6



บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ี� จํากดั, 179 อาคารบางกอก ซติี� ทาวเวอร ์ช ั�น 25-26, 29 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 

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

รายงานฉบบันี9จัดทําขึ9นโดยขอ้มลูเทา่ที6ปรากฏและเชื6อวา่เป็นที6น่าเชื6อถอืได ้ แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั9นๆ 

โดยบรษิัทหลักทรัพย ์ ทรนีตีี9 จํากดั ผูจ้ัดทําขอสงวนสทิธิpในการเปลี6ยนแปลงความเห็น  หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที6ปรากฏในรายงานฉบบันี9โดยไม่

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ รายงานฉบบันี9มวีัตถปุระสงคเ์พื6อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทนุ โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี9นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซื9อหรอื

ขายหลักทรัพย ์หรอื  ตราสารทางการเงนิใดๆ ที6ปรากฏในรายงาน
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