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Market View:

SET Index

1,615.47

เปลีย
่ นแปลง

-7.26

มูลค่า(ลบ.)

69,672

แ วรบ 1

1600

แนวรับ 2

1585

แ ว า้ 1

1624

แนวต ้าน 2

1632

Technical Selection
DAILY VIEW
ดั ช นี ล งมาบริเ วณแนวรั บ ที่ 1616 จุ ด และยั ง อยู่ ใ ต ้เส น้
EMA 10 ประกอบกับ MACD ยังปรับตัวลงอยู่ จึงคาดว่า
ดัช นีจ ะปรั บ ตัว ลงต่อ เนื่อ ง โดยมีแ นวรั บ อยู่ท ี่ 1600 และ
1585 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1624 และ 1632 จุด

ทีมวิ ราะห์ทา ท
485

ิ
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PhillipResearch

WHA

OSP

PSL

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

เจาะกราฟจับจุดเทรด

28

า

Stock View: WHA

ซอื้
ราคายืนเหนือกรอบ Sideways และทา New High โดย
MACD เดินหน ้าเหนือเสน้ Signal ในแดนขาขึน
้ และ
Modi.Sto ยังปรับตัวขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ต่อไปได ้
แนวรับ 4.86

แนวต ้าน 5.10,5.30

Cut Loss 4.84

2562

Stock View: PSL

ซอื้
ราคายืนเหนือเสน้ EMA 75 และขึน
้ ไปทดสอบแนวต ้าน
โดย Modi.Sto ยังปรับตัวขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะทะลุไปที่
แนวต ้านถัดไปได ้

แนวรับ 8.00

แนวต ้าน 8.50,8.85

Cut Loss 7.95

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนา

Stock View: OSP

ซอื้
ราคาทดสอบแนวต ้านที่ 37.50 บาทหลายครั ้ง และ
แกว่งตัวในกรอบ Sideways โดย MACD อยูใ่ นแนวโน ้ม
ขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะทะลุทา New High ได ้
แนวรับ 36.50

แนวต ้าน 38.75-39.25

ทีมวิ ราะห์ทา ท
485

ิ

Cut Loss 36.25

PhillipResearch

หุ ้น
สถานะล่าสุด
TRUE
Cut Loss ที่ 6.20 (-2.36%)
3 วันทาการ
THG
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
CBG
Cut Loss ที่ 76.00 (-2.25%)
WHA
Cut Loss ที่ 4.70 (-0.42%)
2 วันทาการ
PRM
เปิ ดตา่ กว่าจุด Cut Loss
ก่อนหน ้า
BGC
Cut Loss ที่ 13.40 (-0.74%)
TOA
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
วันทาการ
MBK
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
CKP
Cut Loss ที่ 6.05 (-2.42%)
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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