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Market View:

SET Index

1,650.64

เปลีย
่ นแปลง

-14.48

มูลค่า(ลบ.)

59,241
1650

วร ั 1
Daily View: ดไัชนีหลุดไแนวรับที่ 1660 จุดไ โดไยที่ MACD ยังลงต่อเนือ
่ ง และ
้ ในกรอบ 1645 Modi.Sto เข ้าสูเ่ ขต Oversold คาดไว่าดไัชนีจะลงแบบชาๆ
1660 จุดไ โดไยมีแนวรับอยูท
่ ี่ 1650 และ 1645 จุดไ สว่ นแนวต ้านที่ 1655 และ
1660 จุดไ

1645

แนวรับ 2
ว

1

แนวต ้าน 2

1655
1660

Technical Selection
TRUE
Weekly View: ดไัชนียังคงอ่อนตัวลงต่อเนือ
่ งในกรอบแนวโน ้มขาขึน
้ ขณะที่
่ กัน จึงทาให ้คาดไว่าดไัชนีจะพักตัวต่อในกรอบ
เครือ
่ งมือทัง้ สองปรับตัวลงเชน
แนวโน ้มดไังกล่าวอีกครัง้ โดไยมีแนวรับอยูท
่ ี่ 1645 และ 1610 จุดไ สว่ นแนว
ต ้านที่ 1680 และ 1715 จุดไ

ทีมวิ คร ะห์ท
485

ทค ค
ิ

PhillipResearch

PhillipResearch

TU

TOP

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

อื้
ราคาปรับตัวลงมาแต่ยังยืนเหนือเสน้ EMA 25 และเสน้
Uptrend line อีกทัง้ MACD ยังอยูใ่ นขาขึน
้
แนวรับ 6.20

แนวต ้าน 6.50,6.70

Cut Loss 6.05

Stock View: TOP

อื้
้
ราคายืนเหนือเสนแนวรั
บ ทีร่ าคา 62 บาท อีกทัง้
Modi.Sto ปรับตัวขึน
้ และแท่งเทียนมีราคา High
เหนือกว่าแท่งเทียนก่อนหน ้า
แนวรับ 63.75

แนวต ้าน 65.75,67.75

Cut Loss 62.75

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: TU

อื้
ราคายืนเหนือเสน้ EMA 200 และอยูใ่ นกรอบ Uptrend
ื้ ทีบ
โดไยที่ MACD ยังอย่ในขาขึน
้ เป็ นจังหวะ อ
่ ริเวณ
แนวรับทีเ่ สน้ EMA 200
แนวรับ 18.30

ทีมวิ คร ะห์ท
485

แนวต ้าน 19.10-19.40

ทค ค
ิ

Cut Loss 18.00

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
CBG
ทำกำไรที่ 81.00 (+3.81%)
3 วันทำกำร
EPG
Cut Loss ที่ 6.25 (-3.10%)
ก่อนหน ้ำ
SAWAD ทำกำไรที่ 56.00 (+5.48%)
III
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
2 วันทำกำร
AOT
ทำกำไรที่ 71.25 (+2.52%)
ก่อนหน ้ำ
PRM
ทำกำไรที่ 8.90 (+4.07%)
GLOBAL อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
วันทำกำร
JMART อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
GULF
Cut Loss ที่ 122.50 (-2.00%)
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62
49.35%
บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลให้กับผูอ้ ่าน โดยมิได้เจตนานาเสนอ/เชิญชวนให้ซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์ ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผูอ้ ่านเป็นสาคัญ
หมายเหตุ – ซื้อ หมายถึง ซื้อที่ราคาเปิดวันนี้ รอซื้อ หมายถึง รอเมื่อราคาย่อตัวมาที่บริเวณแนวรับ ซื้อ
สะสม หมายถึง ทยอยซื้อหลายๆครัง้
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