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Market View:

SET Index

1,630.09

เปลีย
่ นแปลง

+12.52

มูลค่า(ลบ.)

36,466

รบ 1

1625

แนวรับ 2

1615

1
แนวต ้าน 2

1635
1645

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนีเดินหน ้ากลับเข ้ามาในกรอบเดิม แต่ก็มเี สน้ EMA-75
ขวางไว ้ ตามด ้วยเสน้ EMA-200 ทีย
่ ังเป็ นแนวต ้านอยู่
ด ้านบน แต่หากสามารถเดินหน ้าผ่านเสน้ EMAs ดังกล่าว ก็
มีโอกาสทีด
่ ช
ั นีจะกลับตัวเป็ นขาขึน
้ ได ้ โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่
1625 และ 1615 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1635 และ 1645 จุด
ท เิ คร ะห์ท
่ 485

เทค ค
ิ

PhillipResearch

PhillipResearch

ADVANC

TOA

AOT

บทวิเคราะห์หุ ้นรายตัว กรุณาอ่านหน ้าถัดไป
(เฉพาะผู ้ทีม
่ บ
ี ญ
ั ชเี ท่านัน
้ )
สนใจเปิ ดบัญช ี เพือ
่ รับบทวิเคราะห์เพิม
่ เติม
โทร 02-635-1700 ต่อ 486

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th
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Stock View: ADVANC

อื้
ราคาเริม
่ ขยับตัวขึน
้ ในขณะที่ Modi. Sto. วกตัวสง่
ั ญาณ อ
ื้ และ MACD เริม
สญ
่ ฟื้ นตัว ทาให ้มีลุ ้นทีร่ าคา
จะกลับขึน
้ ทดสอบ High ก่อนหน ้านีอ
้ ก
ี ครัง้
แนวรับ 180.50

แนวต ้าน 185.00-185.50

Cut Loss 179.50

2562

Stock View: AOT

อื้
ราคาอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับและสามารถดีดตัวกลับขึน
้
ได ้ ในขณะที่ Modi. Sto. เริม
่ ฟื้ นตัว ทาให ้มีโอกาสที่
ราคาจะดีดตัวขึน
้ จากแนวรับนีไ้ ด ้
แนวรับ 67.00

แนวต ้าน 70.50,71.75

Cut Loss 66.00

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: TOA

อื้
ราคาปรับตัวลงมายืนบริเวณแนวรับและสามารถทรงตัว
ั ญาณ อ
ื้ ในภาวะ
ได ้ ในขณะที่ Modi. Sto. สง่ สญ
Oversold มีลุ ้นทีร่ าคาจะดีดตัวขึน
้ อีกครัง้
แนวรับ 32.50

ท เิ คร ะห์ท
่ 485

แนวต ้าน 34.50,35.25

เทค ค
ิ

Cut Loss 32.00

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
GPSC
Cut Loss ที่ 57.75 (-1.70%)
3 วันทำกำร
SEAFCO Cut Loss ที่ 7.70 (-4.35%)
ก่อนหน ้ำ
MINT
Cut Loss ที่ 38.50 (-1.91%)
SCB
ทำกำไรที่ 132.50 (+1.53%)
2 วันทำกำร
MEGA
Cut Loss ที่ 32.25 (-3.73%)
ก่อนหน ้ำ
PTTGC อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ESSO
ทำกำไรที่ 11.10 (+5.61%)
วันทำกำร
DCC
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
RS
ทำกำไรที่ 17.50 (+4.09%)
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

20.46%

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลให้กับผูอ้ ่าน โดยมิได้เจตนานาเสนอ/เชิญชวนให้ซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์ ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผูอ้ ่านเป็นสาคัญ
หมายเหตุ – ซื้อ หมายถึง ซื้อที่ราคาเปิดวันนี้ รอซื้อ หมายถึง รอเมื่อราคาย่อตัวมาที่บริเวณแนวรับ ซื้อ
สะสม หมายถึง ทยอยซื้อหลายๆครัง้
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