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Market View:

SET Index

1,738.51

เปลีย
่ นแปลง

+6.28

มูลค่า(ลบ.)

63,700

แ

ร 1

1730

แนวรับ 2
แ

1715

1

แนวต ้าน 2

1745
1765

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนีเดินหน ้าขึน
้ ได ้ โดยมีการพักตัวลงเล็กน ้อยในชว่ งท ้าย
ั ญาณซอ
ื้ และเดินหน ้า
ตลาด ขณะที่ Modi. Sto. สง่ สญ
ต่อเนือ
่ ง จึงทาให ้คาดว่าดัชนีมโี อกาสทีจ
่ ะเดินหน ้าสลับกับ
การพักตัวได ้ในวันนี้ โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่ 1730 และ 1715
จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1745 และ 1765 จุด
ทีม คร ะ ท
์ ง ทค ค
อ
่ 485

PhillipResearch

PhillipResearch

WHA

MONO

KTC

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
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Stock View: WHA

ซอื้
ราคาเริม
่ ยืนขึน
้ ได ้หลังพักตัวลงทดสอบแนวรับในวัน
ก่อนหน ้า ขณะที่ Modi. Sto. วกตัวขึน
้ มาอีกครัง้ จึงทา
ให ้คาดว่าราคามีลุ ้นทีจ
่ ะเดินหน ้าทา New High ได ้
แนวรับ 4.74

แนวต ้าน 4.86,4.94

Cut Loss 4.70

Stock View: KTC

ย่อซอื้
ราคาอ่อนตัวมาทดสอบบริเวณแนวรับ และยังสามารถยืน
ั ญาณขาย แต่คาดว่า
ได ้ แม ้ว่าเครือ
่ งมือทัง้ สองจะสง่ สญ
ื้ ตอนราคาย่อตัวลง
เป็ นโอกาสทีจ
่ ะรอซอ
แนวรับ 42.25

แนวต ้าน 44.00,45.00

Cut Loss 41.75

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนำไปแล้ว 3 ว ันทำกำร
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: MONO

ซอื้
ราคารีบาวด์ขน
ึ้ หลังลงมาทดสอบกรอบราคาด ้านล่าง
พร ้อมกับ Modi. Sto. ทีฟ
่ ื้ นตัวจากภาวะ Oversold จึง
ทาให ้คาดว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะขึน
้ ทดสอบแนวต ้านได ้
แนวรับ 1.75

แนวต ้าน 1.86-1.91

ทีม คร ะ ท
์ ง ทค ค
อ
่ 485

Cut Loss 1.73

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
NER
ทำกำไรที่ 2.60 (+1.56%)
3 วันทำกำร
EPCO
Cut Loss ที่ 3.40 (-3.41%)
ก่อนหน ้ำ
OSP
Cut Loss ที่ 33.75 (-2.88%)
TOP
Cut Loss ที่ 67.50 (-1.46%)
2 วันทำกำร
CPF
ทำกำไรที่ 30.00 (+5.26%)
ก่อนหน ้ำ
TASCO ทำกำไรที่ 21.50 (+3.83%)
BTS
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
วันทำกำร
STEC
ทำกำไรที่ 27.25 (+4.76%)
ก่อนหน ้ำ
BEC
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
อ ัตรำผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

56.66%

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลให้กับผูอ้ ่าน โดยมิได้เจตนานาเสนอ/เชิญชวนให้ซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์ ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผูอ้ ่านเป็นสาคัญ
หมายเหตุ – ซื้อ หมายถึง ซื้อที่ราคาเปิดวันนี้ รอซื้อ หมายถึง รอเมื่อราคาย่อตัวมาที่บริเวณแนวรับ ซื้อ
สะสม หมายถึง ทยอยซื้อหลายๆครัง้
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