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New Recommend

THCOM

แนวรับ
14.00 บาท
13.90 บาท

กลยุทธ์
ซื้อในเชิ งรุก

ตัดขาดทุน

แนวต้าน
15.00 บาท
16.30 บาท

13.60 บาท

มีสัญญาณซื้อ
Head&Shoulder

ระดับราคาได้มสี ญ
ั ญาณซื้อเกิดขึน้ หลังจาก
Break แนวต้าน Neck Line ที ่ 13.90 บาทขึน้ มา
ในรูปแบบ Head&Shoulder Bottom และจะมี
แนวต้านเป้าหมายที ่ 16.30 บาทเป็ นอย่างน้อย

กลยุทธ์

Follow Up

ESSO

ทยอยซือ้ สะสมและควร Follow Buy
เมือ่ ผ่าน 10.80 บาทได้

แนวรับ
10.50 บาท
10.40 บาท

ตัดขาดทุน

แนวต้าน
11.50 บาท
12.00 บาท

10.00 บาท

Golden Cross เกิดขึน้
ต่อเนื่อง
ระดับราคาได้มสี ญ
ั ญาณซื้อเกิดขึน้ เมือ่ สามารถ
Break แนวต้านที ่ 10.50 บาทขึน้ มาได้และเป็ น
รูปแบบ V-Shape ทีจ่ ะมีแนวต้านเป้าหมายแรกที ่
บริเวณ 12.00 บาทเป็ นอย่างน้อย
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New Recommend

CPF

กลยุทธ์
ทยอยซื้อสะสมแต่ควร Follow Buy
เมื่อผ่าน 39.50 บาท

แนวรับ
39.00 บาท
38.75 บาท

ตัดขาดทุน

แนวต้าน
40.25 บาท
42.00 บาท

38.00 บาท

39.50 บาท Break ได้จะเป็ นสัญญาณ
ซื้อ
ระดับราคาได้ทดสอบแนวต้านสาคัญที ่ 39.50
บาททีห่ าก Break ได้จะเป็ นสัญญาณซื้อและจะ
มีแนวต้านเป้าหมายที ่ 42.00 บาท

กลยุทธ์

Follow Up

TCAP

ทยอยซื้อสะสมและ Follow Buy
เมื่อผ่าน 29.25 บาทได้

แนวรับ
28.50 บาท
28.00 บาท

แนวต้าน
30.50 บาท
32.50 บาท

ตัดขาดทุน 28.00 บาท

29.25 บาทผ่านได้ 32.50 บาทเป็ น
แนวต้านเป้ าหมาย
ระดับราคากาลังฟอร์มตัวในรูปแบบ Island และมี
แนวต้านสาคัญที ่ 29.25 บาทและหากปิดหรือ
Break Gap ดังกล่าวได้จะเป็นสัญญาณซื้อทีจ่ ะมี
แนวต้านเป้าหมายที ่ 32.50 บาทเป็ นอย่างน้อย
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รายงานฉบับนี้ จดั ทาในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวน เพื่อการซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่ ารวมทั้งพนักงานของบริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงานนี้ ไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมด หรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงาน ที่เกี่ยวข้องอาจมี
ความสัมพันธ์กบั หรื ออาจให้บริ การทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ การทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรื อข้อมูลโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด
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