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Market View:

SET Index

1,724.37

เปลีย
่ นแปลง

-14.14

มูลค่า(ลบ.)

88,849

รบ 1

1715

แนวรับ 2

1700

ตา 1
แนวต ้าน 2

1730
1745

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนีออ
่ นตัวลงตลอดชว่ งบ่ายทีผ
่ า่ นมา โดยอ่อนตัวลงมา
ทดสอบแนวรับและสามารถดีดตัวกลับขึน
้ ได ้ ขณะที่
เครือ
่ งมือทัง้ สองจะยังดูออ
่ นแรง จึงคาดว่าดัชนีมโี อกาสที่
จะทรงตัวแคบก่อนทีจ
่ ะรีบาวด์กลับขึน
้ ไปได ้ โดยมีแนวรับ
อยูท
่ ี่ 1715 และ 1700 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1730 และ
1745 จุด
ทีม เิ คราะห์ทางเทค ค
ิ
ต่อ 485

PhillipResearch

PhillipResearch

PTTGC

MEGA

RS

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
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Stock View: PTTGC

ย่อ อื้
แม ้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงก็ตาม แต่ก็ยังทรงตัวเหนือกรอบ
ั ญาณ
แนวโน ้มขาขึน
้ ได ้ ในขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองสง่ สญ
ื้ ตอนราคาย่อตัว
ขาย จึงทาให ้เป็ นโอกาสทีจ
่ ะ อ
แนวรับ 62.75

แนวต ้าน 65.00,65.75

Cut Loss 62.00

Stock View: RS

อื้
ราคาสามารถทรงตัวได ้หลังอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับ
ในขณะที่ Modi. Sto. เริม
่ ฟื้ นตัวขึน
้ จึงทาให ้คาดว่าราคา
จะสามารถยืนและรีบาวด์กลับขึน
้ ไปได ้
แนวรับ 16.40

แนวต ้าน 17.20,17.60

Cut Loss 16.20

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนำไปแล้ว 3 ว ันทำกำร
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: MEGA

อื้
ราคาอ่อนตัวลงมายืนทีเ่ สน้ EMA-200 และทรงตัวได ้
ขณะที่ Modi. Sto. อยูใ่ นภาวะ Oversold จึงทาให ้คาด
ว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะดีดตัวกลับขึน
้ ได ้
แนวรับ 34.75

แนวต ้าน 36.75-37.50

ทีม เิ คราะห์ทางเทค ค
ิ
ต่อ 485

Cut Loss 34.00

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
TOP
Cut Loss ที่ 67.50 (-1.46%)
3 วันทำกำร
CPF
ทำกำไรที่ 30.00 (+5.26%)
ก่อนหน ้ำ
TASCO ทำกำไรที่ 21.50 (+3.83%)
BTS
ทำกำไรที่ 12.80 (+1.59%)
2 วันทำกำร
STEC
ทำกำไรที่ 27.25 (+4.76%)
ก่อนหน ้ำ
BEC
Cut Loss ที่ 9.05 (-2.69%)
WHA
Cut Loss ที่ 4.70 (-0.84%)
วันทำกำร
MONO
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
KTC
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
อ ัตรำผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

56.13%

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