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Talk the Walk

บทวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเทคนิค
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EQUITY
งทง




SETI
แนวรับ =1430/1440 แนวต้ าน=1460/1470
วันนี ้มองว่าตลาดแกว่งในกรอบ 1440/1460 โดยรูปแท่งเทียน
ล่าสุดเกิดภาพการแกว่งตัวลงมาจ่อติด ma10 วันนี ้แกว่งตัว
ระยะยาว 1-3 เดือน เป็ นรูปแกว่งตัวขนาดใหญ่ (ต.ค.- ธ.ค.) ที่
1275-1500

FUTURES
S50H21




คาดว่าวันนี ้แกว่งตัว
หากมากกว่า 908 จุด เปิ ด LONG
หากน้ อยกว่า 902 จุด เปิ ด SHORT
GF10G21





ทิศทางระยะสันพบการเคลื
้
อ่ นไหวในรูปแบบแกว่งตัว เลือกข้ าง
เทรดตามเงื่อนไข
หากมากกว่า 26990 เปิ ด LONG
หากน้ อยกว่า 26900 เปิ ด SHORT

อภิศกั ดิ์ ลิมป์ธารงกุล
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TODAY’S TOP PICKS
STOCKS
AS

แนวรับ=5.9/6.0 แนวต้ าน=6.5/6.6 ตัดขาดทุน=5.8


ราคาหุ้นมาฟื น้ ตัวที่เส้ นค่าเฉลีย่ 10 วัน มีโอกาสขึ ้นรอบใหม่ เลือกซื ้อ
เก็งกาไรที่แนวรับ

FANCY

แนวรับ=0.62/0.63 แนวต้ าน=0.7/0.72 ตัดขาดทุน=0.60


ราคาหุ้นมาฟื น้ ตัวที่เส้ นค่าเฉลีย่ 10 วัน มีโอกาสขึ ้นรอบใหม่ เลือกซื ้อ
เก็งกาไรที่แนวรับ
XO

แนวรับ=10.1/10.2 แนวต้ าน=10.8/11 ขาดทุน=9.95



ราคาหุ้นมาฟื น้ ตัวที่เส้ นค่าเฉลีย่ 10 วัน มีโอกาสขึ ้นรอบใหม่ แนะซื ้อเก็ง
กาไรที่แนวรับ

BLOCK TRADE
PTT(SHORT)

open =41.5
close=39
stop loss = 42

KBANK(SHORT) PTTGC(SHORT)

open =112
close =108
stop loss =113

open =58.5
close=55
stop loss =59

SCB(SHORT)

open =86
close=83
stop loss = 86.5

DISCLOSURES & DISCLAIMERS
บทวิเคราะห์นี ้จัดทาโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านัน้ มิใช่การชักจูงให้ ซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี ้ ข้ อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานนี ้จัดทาขึ ้นโดยได้ พิจารณา
แล้ วว่ามาจากแหล่งข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการแก้ ไขข้ อมูลและความเห็นต่างๆ โดยไม่ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้ า รายงานนี ้จัดส่งให้ แก่เฉพาะบุคคลที่กาหนด ห้ ามมิให้ มีการทาซ ้า ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จาหน่าย พิมพ์ซ ้า หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัท
การลทุนในหลักทรัพย์มคี วามเสี่ยง อีกทังบริ
้ ษัทและ/หรือ บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถกู กล่าวถึงในรายงาน/บทความนี ้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบในการ
พิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนาข้ อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี ้ไปใช้ ในทุกกรณ
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