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Technical Section
SET

1,568.02

-1.00

SET ไม่ ส ร้ า งจุ ด สู ง กว่ า และแกว่ ง ตัว ใน
กรอบแคบด้วยกลุ่มแท่งเทียนโดจิ แสดงถึงภาวะไม่
มัน่ ใจ ระยะสั้นการปรั บตัว ทดสอบกรอบแนวรั บ
1,563-1,560 มี โอกาสเกิ ดแรงซื้ อซื้ อเล่ นรอบตาม
รู ป แบบการแกว่ ง ตัว ออกด้า นข้า ง โดยแนวต้า น
สาคัญ 1,571 / 1,576
คาแนะนาของ ASL : ถือหรื อซื้ อระยะสั้นเล่นรอบ
เน้นยืนแนวรับ 1,563-1,560 ไม่ควรต่ากว่า
JMT 24.50
แท่ ง เที ย นสี ข าวยาวทดสอบผ่า นเส้ น แนว
ต้า นกรอบสามเหลี่ ย มขึ้ นมาเป็ นสั ญ ญาณบวก
สอดคล้องกับIndicatorที่ตดั Signalขึ้นมา โดยมีแนว
ต้านที่ทดสอบ 25.00 / 27.00 ตามลาดับ แนวรับหลัก
23.50-24.00 แนวรั บ ระหว่ า งวัน 24.30 เป็ นจุ ด
พิจารณา เล่นรอบเมื่อยืนเหนือ
คาแนะนาของ ASL : ซื้ อระยะสั้นเล่นรอบ เน้นยืน
แนวรับระหว่างวัน 24.30
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Stocks in Trend
STEC 25.25

BDMS

สั ญญาณเทคนิ ค : ยืนแนวรั บมัน่ คงมี โอกาสทดสอบ
แนวต้าน 25.50 ผ่านเป็ นบวก
แแนวรับ : 24.60 / 24.00 แนวต้ าน : 25.50 / 27.00
คาแนะนาASL : ถือหรื อซื้ อระยะสั้นเล่นรอบ เน้นยืน
แนวรับ 24.60 เป็ นหลัก

สั ญ ญาณเทคนิ ค : แท่ ง เที ย นแกว่ ง ตัว ยื น 20.40
สัญญาณบวก
แนวรับ : 20.40 / 19.90 แนวต้ าน : 21.00 / 21.30
คาแนะนาASL : ถื อหรื อ ซื้ อระยะสั้นเพื่อเล่ นรอบ
เน้นยืนแนวรับ 20.40 ไม่ควรต่ากว่า

SCB

UV

157.50

สั ญญาณเทคนิค : มีโอกาสเกิดIsland Bottom เน้นยืน
156 เป็ นจุดพิจารณา
แนวรับ : 156-155 แนวต้ าน : 158 / 161
คาแนะนาASL : ถือหรื อซื้ อระยะสั้นเล่นรอบ เน้นยืน
กรอบแนวรับบริ เวณ 156-155

20.50

7.20

สั ญ ญาณเทคนิ ค : ระยะสั้ นปรั บตัว ทดสอบSMA
7.15 ยืนมัน่ คง แนวโน้มกลับทางเทคนิคเคิล
แนวรับ : 7.15 / 6.90 แนวต้ าน : 7.55 / 8.20
คาแนะนาASL : ถือหรื อซื้ อระยะสั้นเล่นรอบ เน้น
ยืนแนวรับ 7.15 ไม่ควรต่ากว่า
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ทีต
่ งส
ั้ ำน ักงำนและสำน ักงำนสำขำ
สาขากรุงเทพ (สานักงานใหญ่ )
ที่อยู.่ 343-343/1, 343/4-5 ถนนคลองลาเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์. 02-508-1567 (Call Center)
Email. callcenter@aslsecurities.com
สาขากาญจนบุรี (สานักงานสาขา)
ที่อยู.่ 277/106 ถนนแสงชูโต ตาบลบ้านเหนือ อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์. 034-918-781 ถึง 2 , 034-910-100
สาขาอุดรธานี (สานักงานสาขา)
ที่อยู.่ 106/36 ถนนบริ เวณตลาดธนารักษ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์. 042-119-990 ถึง 3
สาขาขอนแก่น (สานักงานสาขา)
ที่อยู.่ 182/104 หมู่ที่ 4 ถนนศรี จนั ทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์. 043-053-557 ถึง 8 , 043-224-103 ถึง 4
สาขาเชียงใหม่ - ห้ วยแก้ ว (สานักงานสาขา)
ที่อยู.่ 50/4 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์. 053-217-346 , 053-217-347
สาขาเชียงใหม่ - ภูคา (ออนไลน์ )
ที่อยู.่ 15/12 ถนนชลประทาน ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์. 052-000-476
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