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Market View:

SET Index

1,661.96

เปลีย
่ นแปลง

+1.28

มูลค่า(ลบ.)

52,936

แ
Daily View : ดัชนีอยูใ่ ต ้เสน้ EMA 10 หลังจากทดสอบ EMA 25 โดย
่ ดนขาลง แต่ดัชนีไม่ทา Low ทีต
MACD เข ้าสูแ
่ า่ กว่าก่อนหน ้านีแ
้ ละยืนเหนือ
้ ้ โดยมีแนวรับอยูท
เสน้ EMA 200 จึงคาดว่าดัชนีจะดีดตัวขึน
้ ในเชานี
่ ี่ 1655
และ 1650 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1670 และ 1680 จุด

1655

รบ 1

แนวรับ 2

1650

แ

1670

า้ 1

แนวต ้าน 2

1680

Technical Selection
PTTGC
Weekly View:ดัชนีแกว่งตัวในกรอบ Sideways และหลุดเสน้ EMA 200
ถึงแม ้ Modi.Sto จะวกตัวลงมาแต่ MACD ยังเดินหน ้าเหนือเสน้ Signal จึง
คาดว่าดัชนียังคง Sideways ในกรอบ 1650 – 1680 จุดโดยมีแนวรับอยูท
่ ี่
1650 และ 1630 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1680 และ 1700 จุด

ทม เิ คราะห์ทางเทค ค
ิ
อ
่ 485

PhillipResearch

PhillipResearch

PRM

OSP

บทวิเคราะห์หุ ้นรายตัว กรุณาอ่านหน ้าถัดไป
(เฉพาะผู ้ทีม
่ บ
ี ญ
ั ชเี ท่านัน
้ )
สนใจเปิ ดบัญช ี เพือ
่ รับบทวิเคราะห์เพิม
่ เติม
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Stock View: PTTGC

ซอื้
้
ราคาทดสอบแนวต า้ นที่ 55 บาท และยืน เหนื อ เส น
EMA 25 โดย MACD เดินหน ้าเหนือเสน้ Signal และ
Modi.Sto เดินหน ้าต่อเนือ
่ ง คาดว่าราคาจะขึน
้ ไปต่อได ้
แนวรับ 54.00

แนวต ้าน 57.00,58.25

Cut Loss 53.50

Stock View: OSP

ซอื้ ตอนย่อ
ราคาลงมาสร ้างฐานใหม่ทแ
ี่ นวรับแถว 35.75 บาท โดย
MACD ยังอยู่แดนขาขึน
้ และมีแนวรับประคองไว ้อยู่ จึง
ื้ ทากาไรได ้
เป็ นโอกาสซอ
แนวรับ 35.75

แนวต ้าน 38.00,38.50

Cut Loss 35.50

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนา

Stock View: PRM

ซอื้
้
ราคาผ่านเสน้ EMA 10 และเสนเฉลี
ย
่ เรียงตัวกันเป็ นขา
ั ญาณซอ
ื้ จึง
ขึน
้ ประกอบกับ MACD วกตัวขึน
้ ใกล ้สง่ สญ
คาดว่าราคาจะขึน
้ ไปทีแ
่ นวต ้านถัดไปได ้
แนวรับ 8.80

แนวต ้าน 9.50,9.75

ทม เิ คราะห์ทางเทค ค
ิ
อ
่ 485

Cut Loss 8.75

PhillipResearch

หุ ้น
สถานะล่าสุด
EPG
Cut Loss ที่ 7.35 (-3.29%)
3 วันทาการ
WHA
Cut Loss ที่ 4.80 (-2.04%)
ก่อนหน ้า
TACC
Cut Loss ที่ 4.94 (-2.18%)
BCH
Cut Loss ที่ 15.60 (-2.50%)
2 วันทาการ
ESSO
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
SABINA อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
STA
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
วันทาการ
TU
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
VNT
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
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