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    EQUITY 

SETI  

แนวรับ =1570/1575 แนวต้าน=1595/1600 
 วนันีม้องวา่ตลาดแกวง่ในกรอบ 1575/1595  ดชันีตลาดวนันีม้ี

แนวโน้มแกวง่ตวัลง โดยรูปกลุม่แทง่เทียน 5 วนัลา่สดุแสดง
ภาพการแกวง่ตวัแบบลง - sideways สญัญาณเทคนิคไมม่ี
สญัญาณใดๆชดัเจน แตอ่าจเร่ิมดีดแนวรับ สรุป ลงแล้วมา
แกวง่ตวัผนัผวน 

 ระยะยาว 1-6 เดือน เป็นรูปแกวง่ตวัขนาดใหญ่ ( พ.ค. -  ธ.ค.)  
ที ่1550-1750 

   FUTURES 

S50M22   
 

 คาดวา่วนันีแ้กวง่ตวั 
 หากมากกวา่ 950 จดุ เปิด LONG  
 หากน้อยกวา่ 940 จดุ เปิด SHORT 

 
 
 

GOM22 
  

 ทิศทางระยะสัน้พบการเคลือ่นไหวในรูปแบบแกวง่ตวั เลอืกข้าง
เทรดตามเง่ือนไข  

 หากมากกวา่ 1850 เปิด LONG 
 หากน้อยกวา่ 1820  เปิด SHORT 

 
 
   QUICK WIN 

  

อภิศกัด์ิ ลิมป์ธ ารงกลุ 
Technical Analyst 

 apisak.li@lhsec.co.th 

  02 055 5140 
 

เสาวณีย์ เจริญสขุ 
Information Support Officer 

 

แนวรบั แนวตา้น แนวรบั แนวตา้น แนวรบั แนวตา้น

OR 24.5/25.5 27.5/28 CKP 🎯 5.2/5.3 5.6/5.7 BH 160/162 168/170

KTB 🎯 14/14.5 15.5/15.8 MEGA 46/47 50/51 BDMS 25/25.5 27/28

BCP 32/33 35/36 EGCO 167/170 173/175 CPN 🎯 60/61 63/64

 🎯 = Today’s Top Picks

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

   STOCKS  
TU 

แนวรับ=16/16.2    แนวต้าน=17.5/18  ตดัขาดทนุ=15.6 

 ราคาหุ้นปรับลงมา มกีารสร้างฐานระยะสัน้  มีโอกาสขึน้รอบใหม ่เลอืก

ซือ้เก็งก าไรที่แนวรับ  

 

WHA 
  แนวรับ=2.96/3.0  แนวต้าน=3.1/3.2 ตดัขาดทนุ=2.9 

 ราคาหุ้นปรับลงมา มกีารสร้างฐานระยะสัน้  มีโอกาสขึน้รอบใหม ่เลอืก

ซือ้เก็งก าไรที่แนวรับ   

 

 

BEC 
แนวรับ=14/14.5  แนวต้าน=15.5/16 ตดัขาดทนุ=13.5 

 ราคาหุ้นปรับลงมา มกีารสร้างฐานระยะสัน้  มีโอกาสขึน้รอบใหม ่แนะ

ซือ้เก็งก าไรที่แนวรับ    

 
 
 
 
 
   BIG & BOLD  

HMPRO(LONG)  KCE(LONG) CPALL(LONG) 

open = 14.3 open = 61 open = 62.5 
close = 16.0 close = 66 close = 66 

stop loss = 14.0 stop loss = 60 stop loss = 61.5 
 

 

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 


