Market Talk
Sium See

Research Division

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
_

Technical Buy Signal
MINT : ฟื้นจากกรอบล่าง
ราคาล่าสุด
เปิดสถานะซื้อ
เป้าหมาย
จุดตัดขาดทุน

38.50 บาท
38.00 บาท
40.00 บาท
37.00 บาท

ประเด็นวิเคราะห์ :
MINT ราคาเคลื่อนที่ตามกรอบ Uptrend Channel โดยล่าสุดกําลังอยูใ่ นจังหวะฟื น้ ตัวขึ ้นจาก
กรอบล่าง ทําให้ เป็ นโอกาสน่าสะสมเพื่อหวังการฟื น้ กลับตามกรอบ Uptrend Channel
ประกอบกับสัญญาณบวกจาก Stochastic %K ที่ฟืน้ ตัวขึ ้นเหนือเขต Oversold ซึ่งสัญญาณ
ดังกล่าวเป็ นสัญญาณที่สนับสนุนการฟื น้ ตัวของรอบที่แล้ ว (ดังรู ป) หากพฤติกรรมยังคงเดิม
คาดว่าจะเห็นการฟื น้ ตัวเช่นเดียวกับรอบที่แล้ ว โดยประเมินแนวต้ านถัดไปไว้ ที่ 40.00 บาท
(High วันที่ 2 เม.ย. 62)

คําแนะนํา :
รอรับที่ 38.00 บาท เป้าทํากําไรที่ 40.00 บาท และ Cut Loss ที่ 37.00 บาท
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถที ่จะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รื อไม่ก็
ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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Technical Buy Signal
TRUE : แนวรับเอาอยู่
ราคาล่าสุด
เปิดสถานะ
เป้าหมาย
จุดตัดขาดทุน

ประเด็นวิเคราะห์ :
TRUE ราคามีแนวรับ Uptrend Channel คอยหนุน โดยล่าสุดกําลังอยู่ในจังหวะฟื น้ ตัวขึ ้นจาก
แนวดังกล่าว ทําให้ เป็ นจุดน่าสะสมเพื่อหวังการฟื น้ ตัวตามแนวโน้ มที่เป็ นขาขึ ้น
โดยมี RSI ที่ ก ลับ มาฟื ้น ตัว เหนื อ ระดับ 50 อี ก ครั ง้ สะท้ อ นความแข็ ง แกร่ ง ของราคา ทัง้ นี ้
ประเมินแนวต้ านถัดไปไว้ ที่ 6.75 บาท (High วันที่ 19 ก.ค. 62)

คําแนะนํา :
รอรับที่ 6.25 บาท เป้าทํากําไรที่ 6.75 บาท และ Cut Loss ที่ 6.05 บาท

6.35 บาท
6.25 บาท
6.75บาท
6.05 บาท
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ASPS Technical Portfolio

*หมายเหตุ: หากราคาไม่ถึงเป้ าหมายทีก่ ําหนดภายใน 3 วัน แนะนําปิ ดสถานะเพือ่ ลดความเสีย่ ง
**ปรับกลยุทธ์ : เปลีย่ นจุดเข้าซื ้อหรื อจุดขาย
ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

Accumulated Return of Technical Buy & Sell Portfolio

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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SEXY STOCK FINDER: BUY SIGNAL

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SEXY STOCK FINDER: SELL SIGNAL

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

