
+9.38 

สญัญาณทางเทคนคิ :ดัชนปิีดทีแ่นวรับแถว 
1033 จดุและ MACD กบั Modi.Sto  เริม่มกีาร 

ฟ้ืนตัวขึน้มา 
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SET INDEX 

Follow up 

1,033.84 
มลูคา่(ลบ.) เปลีย่นแปลง 

64,145 

มลูคา่(ลบ.) 

1,000.00 

แนวรับ 

1,100.00 

แนวตา้น 

PRM Technical Selection OSP 

กลยทุธ:์  แนะน าเก็งก าไรหุน้เมือ่ดัชนเีปิด

เหนอื 1033 จดุ ในทางตรงกนัขา้มถา้เปิดต า่กวา่ 

แนะน าท าก าไรในการลง   

25 มนีาคม 63 

มีโอกาสขึน้ไปได้ 

GULF 

วนัทีแ่นะน า หุน้

GULF

MC

CPF

TASCO

CPF

HMPRO

TU

DTAC

BGRIM

หุน้ทีแ่นะน าไปแลว้ 3 วนัท าการ
สถานะลา่สดุ

3 วนัท า

การกอ่น

หนา้

ท าก าไรที ่136.00 (+7.09%)

ท าก าไรที ่7.50 (+2.40%)

ท าก าไรที ่23.00(+5.38%)

อตัราผลตอบแทนเฉลีย่สะสมปี 63 -8.45%

2 วนัท า

การกอ่น

หนา้

เปิดต า่กวา่จุด Cutloss

เปิดต า่กวา่จุด Cutloss

เปิดสงูกวา่แนวตา้น

วนัท าการ

กอ่นหนา้

อยูร่ะหวา่งการถอืและรอขาย

เปิดสงูกวา่แนวตา้น

เปิดสงูกวา่แนวตา้น



เก 
เก็งก าไรจาก สญัญาณระยะยาวของ MACD (weekly) อยูใ่นแดนขาขึน้ และ

ราคายนืเหนอืแนวรับโดยใชจ้ดุตัดขาดทนุแถว 138.50 บาท   

ทมีวเิคราะหท์างเทคนคิ ตอ่ 487 

PhillipResearch           PhillipResearch          PhillipCapitalTH          02 635 1700 ตอ่ 486      

TFEX LONG  

BUY 

GULF 

Comment : 

เปลีย่นแปลง 

 GULFH20 

Target 

Stop Loss 

    149.00 / 157.50 

      

 

 

อธบิายเสน้กราฟ 
 
- เสน้สเีหลอืง > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 10 วนั 
- เสน้สเีขยีว   > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 25 วนั 
- เสน้สฟ้ีา      > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 75 วนั 
- เสน้สมีว่ง     > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 200 วนี  

 

 

25มนีาคม 63 

           138.50 

-  MACD ส่งสัญญาณซือ้  
-  MACD (Weekly) ยยู่ในแดนขาขึน้ 
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BUY 

OSP 

Comment : 

เปลีย่นแปลง 

Target      36.25 / 38.50 

      32.25 

 

 

อธบิายเสน้กราฟ 
 
- เสน้สเีหลอืง > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 10 วนั 
- เสน้สเีขยีว   > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 25 วนั 
- เสน้สฟ้ีา      > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 75 วนั 
- เสน้สมีว่ง     > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 200 วนี  

 

 

25มนีาคม 63 

- MACD(weekly) อยู่ในแดนขาขึน้   
-  ราคายืนเหนือแนวรับแถว 32.50 บาท 

 
 
  
 
 

เก็งก าไรระยะสัน้จากราคายังยนืเหนือแนวรับ หลดุแนวรับดงักลา่วตัดขาดทนุ

ออกมากอ่นแถว 32.25 บาท เนือ่งจากกลุม่เสน้ EMA ยังปรับตวัลงมา 

Stop Loss 
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 เก็งก าไรจาก MACD สง่สญัญาณซือ้ และราคาเริม่สรา้งฐานในการขึน้ระยะสัน้ 

ตดัขาดทนุแถว 3.48 บาท และพจิารณาเขา้ซือ้อกีตรัง้แถว 3.36 บาท 
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BUY 

PRM 

Comment : 

เปลีย่นแปลง 

     3.80/ 4.10 

 
      

อธบิายเสน้กราฟ 

 
 

 

 
- MACD ส่งสัญญาณซือ้ 
- ราคาทดสอบเส้น EMA 10  
 
 

 

อธบิายเสน้กราฟ 
 
- เสน้สเีหลอืง > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 10 วนั 
- เสน้สเีขยีว   > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 25 วนั 
- เสน้สฟ้ีา      > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 75 วนั 
- เสน้สมีว่ง     > เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ 200 วนี  
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       3.48 

Target 

Stop Loss 

TFEX LONG  

 PRMH20 
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