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Market View:

SET Index

1,731.03

เปลีย
่ นแปลง

-0.20

มูลค่า(ลบ.)

57,309

แ วร ับ 1

1730

แนวรับ 2

1715

แ ว ้

1

แนวต ้าน 2

1745
1750

Technical Selection
DAILY VIEW
แม ้ว่าดัชนีจะเปิ ด Gap และลงไปทดสอบเสน้ EMA-75 ก็
ตาม แต่ก็สามารถดีดตัวกลับขึน
้ มาได ้ ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้
ั ญาณซอ
ื้ อีกครัง้ จึงทาให ้คาดว่า
สองวกตัวกลับมาสง่ สญ
ดัชนีมโี อกาสทีจ
่ ะรีบาว์ขน
ึ้ ต่อไปได ้ โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่
1730 และ 1715 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1745 และ 1750 จุด
ท วิเคร ะห์ท งเทค ค
ิ
485

PhillipResearch

PhillipResearch

BCPG

CBG

COM7

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: BCPG

ย่อ
ั ดาห์
ราคาสามารถดีดตัวกลับขึน
้ มาได ้หลังทิง้ ตัวลงในสป
ก่อนหน ้า ขณะทีแ
่ นวโน ้มยก Low ขึน
้ จึงมีโอกาสทีร่ าคา
จะรีบาวด์ขน
ึ้ ต่อไปได ้
แนวรับ 19.30

แนวต ้าน 20.10,20.60

Cut Loss 19.00

Stock View: COM7

ซอื้
ราคาเริม
่ กลับมาดีดตัวขึน
้ อีกครัง้ หลังแกว่งตัวออกข ้างใน
ั ดาห์ทผ
สป
ี่ า่ นมา ขณะที่ Modi. Sto. ฟื้ นตัวขึน
้ แล ้ว ทา
ให ้มีโอกาสทีร่ าคาจะรีบาวด์ขน
ึ้ ต่อไปได ้
แนวรับ 22.30

แนวต ้าน 22.90,23.50

Cut Loss 22.10

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนำไปแล้ว 3 ว ันทำกำร
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: CBG

ซอื้
ื้ ขายหนาแน่น ขณะที่
ราคาเดินหน ้าพร ้อมกับปริมาณซอ
ั ญาณซอ
ื้ จึงทาให ้คาดว่าราคามี
Modi. Sto. วกตัวสง่ สญ
โอกาสทีจ
่ ะเดินหน ้าต่อไปได ้
แนวรับ 74.25

แนวต ้าน 77.50,79.00

ท วิเคร ะห์ท งเทค ค
ิ
485

Cut Loss 73.50

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
WHA
Cut Loss ที่ 4.70 (-0.84%)
3 วันทำกำร
MONO
ทำกำไรที่ 1.86 (+2.75%)
ก่อนหน ้ำ
KTC
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
PTTGC Cut Loss ที่ 62.00 (-1.98%)
2 วันทำกำร
MEGA
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
RS
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
TRUE
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
วันทำกำร
JWD
เปิ ดทีแ
่ นวต ้ำน
ก่อนหน ้ำ
GGC
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
อ ัตรำผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

59.89%

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