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    EQUITY 

SETI  

แนวรับ =1540/1545 แนวต้าน=1560/1565 
 วนันีม้องวา่ตลาดแกวง่ในกรอบ 1545/1560  โดยรูปแทง่เทยีน

ที่เกิดขึน้เมื่อวนัก่อน มีลกัษณะดดีตวัที่แนวรับ บริเวณ 1540-
1545 หลงัจากจากลงแรง ท าให้แนวโน้มมีโอกาสแกวง่ตวัใน
ลกัษณะกรอบ sideways  ขนาดใหญ่ 

 ระยะยาว 1-3 เดือน เป็นรูปแกวง่ตวัขนาดใหญ่ (พ.ค.-ก.ค.)  ที ่
1500-1650 

 

   FUTURES 

S50M21   
 

 คาดวา่วนันีแ้กวง่ตวั 
 หากมากกวา่ 938 จดุ เปิด LONG  
 หากน้อยกวา่ 930 จดุ เปิด SHORT 

 
 
 

GF10M21 
  

 ทิศทางระยะสัน้พบการเคลือ่นไหวในรูปแบบแกวง่ตวั เลอืกข้าง
เทรดตามเง่ือนไข  

 หากมากกวา่ 28000 เปิด LONG 
 หากน้อยกวา่ 27950 เปิด SHORT 

 
SA 
   QUICK WIN 
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แนวรบั แนวตา้น แนวรบั แนวตา้น แนวรบั แนวตา้น

MEGA 🎯 36/36.5 40/40.5 AMATA 🎯 18.3/18.5 19.5/19.8 CKP 🎯 5.6/5.65 6/6.15

CBG 123/125 130/132 TU 18/18.3 19/19.2 DELTA 490/494 520/530

TOA 34/35 37/38 PTTGC 66/66.5 69/70 TVO 36/36.5 39/40

 🎯 = Today’s Top Picks

Group [A] = Strong Buy Group [B] = Buy Group [C] = Trading Buy
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SMALL & BEAUTIFUL 

   STOCKS  
SAT 

แนวรับ=20/20.2  แนวต้าน=21.5/22  ตดัขาดทนุ=19.7 

 ราคาหุ้นมาฟืน้ตวัที่เส้นคา่เฉลีย่ 10 วนั  มีโอกาสขึน้รอบใหม ่เลอืกซือ้

เก็งก าไรที่แนวรับ  

 

 

GREEN 
  แนวรับ=1.32/1.35 แนวต้าน1.55/1.60 ตดัขาดทนุ=1.28 

 ราคาหุ้นมาฟืน้ตวัที่เส้นคา่เฉลีย่ 10 วนั  มีโอกาสขึน้รอบใหม ่เลอืกซือ้

เก็งก าไรที่แนวรับ   

 

 

AS 
แนวรับ=11.5/11.7 แนวต้าน=13/13.5 ตดัขาดทนุ=11.2 

 ราคาหุ้นมาฟืน้ตวัที่เส้นคา่เฉลีย่ 10 วนั  มีโอกาสขึน้รอบใหม ่แนะซือ้เก็ง

ก าไรที่แนวรับ    

 
 
 
 
 
   BIG & BOLD  

PTTEP (LONG)  KBANK(LONG) CPALL(LONG) 

   open = 118 open = 122 open = 57 
close = 125 close = 128 close = 60 

stop loss = 117 stop loss = 121 stop loss = 56.25 
 

 

DISCLOSURES & DISCLAIMERS 

บทวิเคราะห์นีจ้ดัท าโดยบริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูเท่านัน้ มิใชก่ารชกัจงูให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ท่ีกลา่วถึงในรายงานนี ้ ข้อมลูตา่งๆ ท่ีปรากฏในรายงานนีจ้ดัท าขึน้โดยได้พิจารณา
แล้ววา่มาจากแหลง่ข้อมลูท่ีถกูต้อง และ/หรือ มีความน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไมอ่าจรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุยพินิจของบริษัทแตเ่พียงฝ่ายเดยีวในการแก้ไขข้อมลูและความเห็นตา่งๆ โดยไมต้่อง
บอกกลา่วลว่งหน้า รายงานนีจ้ดัสง่ให้แก่เฉพาะบคุคลท่ีก าหนด ห้ามมใิห้มีการท าซ า้ ดดัแปลง สง่ตอ่ เผยแพร่ ขาย จ าหน่าย พิมพ์ซ า้ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไมว่า่ในลกัษณะใดๆ เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท  

การลทนุในหลกัทรัพย์มคีวามเสี่ยง อีกทัง้บริษัทและ/หรือ บริษัทในกลุม่ธรุกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีสว่นเก่ียวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กบับริษัทใดๆ ท่ีถกูกลา่วถึงในรายงาน/บทความนีก้็ได้ นกัลงทนุจึงควรใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบในการ
พิจารณาตดัสนิใจก่อนการลงทนุ บริษัทไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการน าข้อมลูหรือความเห็นในรายงานฉบบันีไ้ปใช้ในทกุกรณ 


