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Market View:

SET Index

1,622.73

เปลีย
่ นแปลง

-23.95

มูลค่า(ลบ.)

64,692

แน

1

1616

แนวรับ 2

1600

แน

1632

า้ น 1

แนวต ้าน 2

1640

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนียังอยู่ใต ้เสน้ EMA 10 และไม่ผ่านแนวต ้าน โดย
MACD ยังเป็ นขาลง จึงคาดว่าดัชนีจะปรับตัว ลง โดยมีแนว
รับอยู่ท ี่ 1616 และ 1600 จุด ส่วนแนวต ้านที่ 1632 และ
1640 จุด

ทีม เิ ค าะห์ทา เทคนิค
อ
่ 485

PhillipResearch

PhillipResearch

TOA

MBK

CKP

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

www.poems.in.th
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Stock View: TOA

ซอื้
้
ราคายังยืนเหนือเสน้ EMA 10 และยืนเหนือเสนแนวรั
บ
โดย MACD ยังเป็ นขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ทา New
High ได ้
แนวรับ 40.25

แนวต ้าน 42.50,43.25

Cut Loss 40.00

2562

Stock View: CKP

ซอื้
้
ราคาอยู่ใ นกรอบ Sideways
เหนื อ เส นแนวรั
บ โดย
ั ญาณซอ
ื้ จึงคาดว่าราคาจะทะลุแนวต ้านได ้
MACD สง่ สญ

แนวรับ 6.15

แนวต ้าน 6.50,6.75

Cut Loss 6.05

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนา

Stock View: MBK

ซอื้
ราคายังยืนเหนือเสน้ EMA 10 โดย MACD กาลังเข ้าสู่
แนวโน ้มขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไปทีแ
่ นวต ้านถัดไป
ได ้
แนวรับ 22.80

แนวต ้าน 23.60-24.00

ทีม เิ ค าะห์ทา เทคนิค
อ
่ 485

Cut Loss 22.60

PhillipResearch

หุ ้น
สถานะล่าสุด
KBANK
เปิ ดตา่ กว่าจุด Cut Loss
3 วันทาการ
EPG
ทากาไรที่ 6.80 (+3.03%)
ก่อนหน ้า
BJC
ทากาไรที่ 55.00 (+3.74%)
TOP
Cut Loss ที่ 63.75 (-1.16%)
2 วันทาการ
CHG
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
MBK
ทากาไรที่ 23.00 (+2.20%)
TRUE
Cut Loss ที่ 6.20 (-1.59%)
วันทาการ
THG
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
CBG
เปิ ดตา่ กว่าจุด Cut Loss
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

93.77%

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