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Action Plan

Station
Strategy
S50U19
Trading Long S50U19
Close : 1,103.70 (-2.50 จุด)
Resistance : 1,112/1,120
Support : 1,095
Trailing Stop : ปิ ดต่ากว่ า 1,095 จุด
T
T-1
Vol.
OI.

150,706
274,897

120,286 contracts
267,976 contracts

Fund Flow
นลท.ต่ างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น
2,637.25 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Long
12,210 จุด สัญญาใน Index Futures คิด
รวมเป็ นมูลค่ าซือ้ สุทธิในตลาดทุน (หุ้น +
Index Futures) 67.05 ลบ.

จากกราฟรายวัน S50U19 วานนีป้ รั บขึน้ ในช่ วงเช้ าและถูกแรงเทขายออกมา
ในช่ วงบ่ าย สาหรั บวันนีค้ าดแกว่ งในกรอบเดิมที่ 1,095-1,112 จุด โดยหากย่ อ
ลงเรายังมีมุมมองเป็ นบวกเป็ นหลัก กลยุทธ์ แนะนา Trading Long บริเวณ
แนวรั บ 1,095-1,100 จุด หรื อ Hold Long และปิ ดขายทากาไรบริเวณ 1,1121,117 จุด โดยกาหนด Stop loss หากปิ ดต่ากว่ า 1,095 จุด
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Disclaimer

เอกสารการวิเคราะห์ ฉบับนี จ้ ัดทาขึน้ โดยฝ่ ายวิจัย บริ ษัทหลักทรั พย์ เออีซี จากัด
(มหาชน) หรื อ “บริ ษัทฯ” เนือ้ หา คาแนะนา และบทวิเคราะห์ หรื อความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏบน
เอกสารนี ้ ได้ มี ก ารจั ด ท าและเรี ย บเรี ย งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าที่อ ย่ ู บ นพื น้ ฐานของข้ อ มู ล ที่
น่ าเชื่อถือได้ แต่ อย่ างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่ สามารถรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่ าวได้ และ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่บุคคลใดจะนาข้ อมูล หรื อความเห็นที่ปรากฎอย่ ูในเอกสารฉบับนีไ้ ม่
ว่ าบางส่ วน หรื อมีการทาซา้ ดัดแปลง แก้ ไข หรื อจะนาออกเผยแพร่ แก่ สาธารณชนจะต้ องได้ รับ
อนุญาตจากบริษัทฯ ก่ อน
โปรดทราบว่ าเอกสารฉบับนี ้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ นักลงทุน หรื อผ้ ูท่ สี นใจทั่วไป นาไปใช้
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน มิได้ จัดทาขึน้ เพื่อเป็ นการชีน้ า ชักชวน หรื อเสนอแนะให้
ซือ้ หรื อขาย รวมถึงการประกันราคาหลักทรั พย์ ท่ ีปรากฏในเอกสารฉบับนีแ้ ต่ อย่ างใด ท่ านในฐานะ
ผ้ ูใช้ เอกสารฉบับนีค้ วรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจลงทุน
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทไม่ สามารถรั บผิดชอบต่ อความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม จากการใช้ ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้
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