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Daily View:ดัชนียังยืนเหนือเสน้ EMA 10 โดย MACD ยังเป็ นขาขึน
้ แต่
Modi.Sto เข ้าสู่ Overboughtแล ้ว จึงคาดว่าดัชนีจะ Sideways ในกรอบ
1632-1650 จุด โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่ 1632 และ 1624 จุด สว่ นแนวต ้านที่
1650 และ 1660 จุด

SET Index

1,646.68

เปลีย
่ นแปลง

+13.12

มูลค่า(ลบ.)

51,083

แนวรบ 1

1632

แนวรับ 2

1624

แนว าน 1

1650

แนวต ้าน 2

1660

Technical Selection
WHA
Weekly View: ดัชนีปรับขึน
้ มายืนเหนือเสน้ EMA 10 และ MACD สง่
ั ญาณซอ
ื้ จึงคาดว่าดัชนีจะขึน
ั ้ โดยมีแนวรับอยูท
สญ
้ ได ้แค่ระยะสน
่ ี่ 1620
และ 1600 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1660 และ 1680 จุด

ทีมวิเคราะห์ทา เทคนิค
485

PhillipResearch

PhillipResearch

PRM

BGC

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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Stock View: WHA

ซอื้
ราคาอยูใ่ นกรอบ Sideway และกาลังทะลุแนวต ้าน โดย
ั ญาณซอ
ื้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
MACD สง่ สญ
้ ต่อได ้
แนวรับ 4.74

แนวต ้าน 5.00,5.20

Cut Loss 4.70

2562

Stock View: BGC

ซอื้
้
ราคาทา New High และยืนเหนือเสนแนวรั
บ โดย
MACD ยังเป็ นขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาสะสมกาลังเพือ
่ ทา
New High อีกครัง้
แนวรับ 13.60

แนวต ้าน 14.40,14.90

Cut Loss 13.40

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนา

Stock View: PRM

ซอื้
ราคาอยูใ่ นกรอบ Ascending และยืนเหนือ เสน้ EMA
ั ญาณซอ
ื้ คาดว่าราคาจะทะลุ
10 โดย MACD สง่ สญ
กรอบไปทีแ
่ นวต ้านได ้
แนวรับ 8.70

แนวต ้าน 9.10-9.40

ทีมวิเคราะห์ทา เทคนิค
485

Cut Loss 8.60

PhillipResearch

หุ ้น
สถานะล่าสุด
JWD
เปิ ดตา่ กว่าจุด Cut Loss
3 วันทาการ
DOD
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
CHG
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
KBANK เปิ ดตา่ กว่าจุด Cut Loss
2 วันทาการ
EPG
ทากาไรที่ 6.80 (+3.03%)
ก่อนหน ้า
BJC
ทากาไรที่ 55.00 (+3.74%)
TOP
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
วันทาการ
CHG
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
MBK
ทากาไรที่ 23.00 (+4.04%)
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

88.09%

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเปยแพร่ขอ้ มูลให้กับปูอ้ ่าน โดยมิได้เจตนานาเสนอ/เชิฌชวนให้ซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์ ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนขึ้นอยู่กับวิจารณฌาณของปูอ้ ่านเป็นสาคัฌ
หมายเหตุ – ซื้อ หมายถึง ซื้อที่ราคาเปิดวันนี้ รอซื้อ หมายถึง รอเมื่อราคาย่อตัวมาที่บริเวณแนวรับ ซื้อ
สะสม หมายถึง ทยอยซื้อหลายๆครัง้
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