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Market View:

SET Index

1,627.62

เปลีย
่ นแปลง

-2.47

มูลค่า(ลบ.)

36,491

วร ับ 1

1620

แนวรับ 2
ว ้

1610

1

แนวต ้าน 2

1635
1645

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนีไม่สามารถปรับตัวผ่านแนวต ้านก่อนหน ้าและเสน้
EMA- 200 ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทางเทคนิค MACD เริม
่ อ่อน
กาลังลง พร ้อมทัง้ RSI วกหัวลงหลังเข ้าใกล ้เขต
Overbought ทาให ้คาดว่าดัชนีมโี อกาสอ่อนตัวลงได ้ โดย
มีแนวรับอยูท
่ ี่ 1620 และ 1610 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1635
และ 1645 จุด
ที วิเ ร ะ ท
์ งเท
อ 485

ิ

PhillipResearch

PhillipResearch

IVL

CK

SAPPE

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

อื้
้
ราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับทีเ่ สนแนวโน
้มขาขึน
้ และ
เริม
่ ดีดตัวขึน
้ ได ้ พร ้อมกับยกสุดตา่ สุดใหม่ทส
ี่ งู ขึน
้ หลัง
สามารถปรับตัวสร ้างจุดสูงสุดใหม่ได ้ก่อนหน ้า
แนวรับ 47.50

แนวต ้าน 50.00,51.75

Cut Loss 47.00

Stock View: SAPPE

อื้
ราคาอยูใ่ นกรอบแนวโน ้มขาขึน
้ โดยสร ้างจุดสูงสุดใหม่
ื้ ขายสนับสนุน ขณะทีเ่ ครือ
พร ้อมมีปริมาณการ อ
่ งมือ
ั ญาณ อ
ื้ อยู่
ทางเทคนิค RSI ยังคงสง่ สญ
แนวรับ 18.90

แนวต ้าน 20.20,21.50

Cut Loss 18.60

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: CK

อื้
ราคาปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับในกรอบ Sideways
และสามารถดีดตัวขึน
้ ได ้ ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทางเทคนิค
ั ญาณ อ
ื้ คาดราคามีโอกาสกลับตัว
RSI กลับมาสง่ สญ
แนวรับ 24.60

แนวต ้าน 25.75,26.50

ที วิเ ร ะ ท
์ งเท
อ 485

ิ

Cut Loss 24.30

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
GPSC
Cut Loss ที่ 57.75 (-0.86%)
3 วันทำกำร
SEAFCO Cut Loss ที่ 7.70 (-1.91%)
ก่อนหน ้ำ
MINT
เปิ ดตำ่ กว่ำจุด Cut Loss
ESSO
ทำกำไรที่ 11.10 (+5.61%)
2 วันทำกำร
DCC
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
RS
ทำกำไรที่ 17.50 (+4.09%)
ADVANC อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
วันทำกำร
TOA
Cut Loss ที่ 32.00 (-2.29%)
ก่อนหน ้ำ
AOT
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
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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