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Market View:

ดัชนีปิด Gap ก่อนหน ้านีแ
้ ละ Sideways ในกรอบแคบๆ โดย MACD วกตัว
ลงตา่ กว่าเสน้ Signal ในแดนขาขึน
้ และ Modi.Sto ก็ยังปรับลงต่อเนือ
่ ง จึง
คาดว่าดัชนีจะ Sideways ในกรอบ 1665 – 1675 จุด โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่
1665 และ 1660 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1675 และ 1680 จุด

SET Index

1,670.06

เปลีย
่ นแปลง

+0.27

มูลค่า(ลบ.)

46,725

แ ว ั 1

1665

แนวรับ 2

1660

แ วต้า 1

1675

แนวต ้าน 2

1680

Technical Selection
VGI
Weekly View:ดัชนีทดสอบแนวต ้านที่ 1680 จุด หลังจากทีผ
่ า่ นเสน้ EMA
200 ถึงแม ้ว่า MACD ยังเดินหน ้าต่อเนือ
่ งแต่อยูใ่ นภาวะขาลง ประกอบกับ
Modi.Sto เข ้าสู่ Overboughtแล ้ว จึงคาดว่าดัชนีจะอยูใ่ นกรอบ Sideways
1655 – 1680 จุด

ทีมวิเค าะห์ทางเทค ค
ิ
ต 485

PhillipResearch

PhillipResearch

BJC

EPG

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

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th

เจ ะ ร ฟจบจุดเทรด

9

2562

Stock View: VGI

ซอื้
ราคาทดสอบแนวต ้านและ ทา New High เหนือกว่าเมือ
่
ั ญาณซอ
ื้ จึงคาดว่าราคาทะลุ
วาน โดย Modi.Sto สง่ สญ
ทา New High ได ้
แนวรับ 9.90

แนวต ้าน 10.50,10.70

Cut Loss 9.80

Stock View: EPG

ซอื้
ราคายืนเหนือเสน้ EMA 10 ถึงแม ้ Modi.Sto วกตัวลงมา
แต่ MACD ยังอยูเ่ หนือเสน้ Signal ในแดนขาขึน
้ จึงคาด
ว่าราคาจะดีดตัวขึน
้ ไปได ้
แนวรับ 7.40

แนวต ้าน 7.80,8.00

Cut Loss 7.35

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนา

Stock View: BJC

ซอื้
้
ราคายืนเหนือเสน้ EMA 10 และเสนแนวรั
บ โดย MACD
เดินหน ้าเหนือเสน้ Signal ในแดนขาขึน
้ จึงคาดว่าราคา
จะขึน
้ ไปทีแ
่ นวต ้านต่อไปได ้
แนวรับ 54.50

แนวต ้าน 56.25,57.25

ทีมวิเค าะห์ทางเทค ค
ิ
ต 485

Cut Loss 54.00

PhillipResearch

หุ ้น
สถานะล่าสุด
TOP
ทากาไรที่ 69.50 (+5.24%)
3 วันทาการ
WHA
Cut Loss ที่ 4.94 (-1.20%)
ก่อนหน ้า
JKN
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
PRM
ทากาไรที่ 9.35 (+1.63%)
2 วันทาการ
JWD
Cut Loss ที่ 9.00 (-2.70%)
ก่อนหน ้า
VGI
เปิ ดสูงกว่าแนวต ้าน
TOA
Cut Loss ที่ 41.25 (-1.79%)
วันทาการ
CBG
Cut Loss ที่ 81.75 (-1.21%)
ก่อนหน ้า
SABINA อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

96.21%

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

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th

