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Market View:

SET Index

1,731.59

เปลีย
่ นแปลง

-8.86

มูลค่า(ลบ.)

70,717

น
Daily View: ดไัชนีออ
่ นตัวลงมาทดไสอบแนวรับที่ 1730 จุดไ และเสน้ EMA-75
แต่ยังสามารถทรงตัวปดไ ้ แม ้ว่าเครือ
่ งมือทัง้ สองจะอ่อนแรงอยู่ จึงทาให ้คาดไ
ว่าดไัชนีมโี อกาสทีจ
่ ะทรงตัวออกข ้างก่อนทีจ
่ ะรีบาวดไ์กลับขึน
้ ปปปดไ ้ โดไยมีแนว
รับอยูท
่ ี่ 1730 และ 1715 จุดไ สว่ นแนวต ้านที่ 1745 และ 1750 จุดไ

1730

ั 1

1715

แนวรับ 2
น ต น1
แนวต ้าน 2

1745
1750

Technical Selection
WORK
Weekly View: ดไัชนีออ
่ นตัวลงหลังพยายามรีบาวดไ์ขน
ึ้ ปปทดไสอบแนวต ้านที่
1750 จุดไ ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองอ่อนตัวลงอีกครัง้ จึงทาให ้คาดไว่าดไัชนีม ี
ั ดไาห์นี้ โดไยมีแนวรับอยูท
โอกาสทีจ
่ ะอ่อนตัวลงมาปดไ ้ในสป
่ ี่ 1720 และ 1690
จุดไ สว่ นแนวต ้านที่ 1750 และ 1765 จุดไ

ทม เิ ค ะหท
ต่ 485

เทคนิค

PhillipResearch

PhillipResearch

S

ESSO

บทวิเคราะห์หุ ้นรายตัว กรุณาอ่านหน ้าถัดไปป
(เฉพาะผู ้ทีม
่ บ
ี ญ
ั ชเี ท่านัน
้ )
สนใจเปิ ดไบัญช ี เพือ
่ รับบทวิเคราะห์เพิม
่ เติม
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Stock View: WORK

อื้
ราคาปรับตัวกลับขึน
้ มายืนเหนือเสน้ EMA-200 ปดไ ้อีก
ั ญาณ อ
ื้ จึงมี
ครัง้ ในขณะที่ Modi. Sto. วกตัวสง่ สญ
โอกาสทีร่ าคาจะเดไินหน ้าขึน
้ ต่อปปปดไ ้
แนวรับ 29.75

แนวต ้าน 32.00,33.50

Cut Loss 29.00

Stock View: ESSO

อื้
ราคาเดไินหน ้าผ่านเสน้ EMA-75 พร ้อมเครือ
่ งมือทัง้ สอง
ั ญาณ อ
ื้ จึงทาให ้คาดไว่าราคามีโอกาสทีจ
วกตัวสง่ สญ
่ ะ
เดไินหน ้าต่อปปปดไ ้
แนวรับ 11.00

แนวต ้าน 11.70-12.00

Cut Loss 10.80

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนำไปแล้ว 3 ว ันทำกำร
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: S

อื้
ราคาทรงตัวปดไ ้หลังปรับตัวลงมีทดไสอบแนวรับ ในขณะ
ที่ Modi. Sto. เริม
่ ฟื้ นตัวขึน
้ จึงทาให ้คาดไว่าราคามี
โอกาสทีจ
่ ะเดไินหน ้ากลับขึน
้ ทดไสอบแนวต ้านปดไ ้
แนวรับ 3.58

ทม เิ ค ะหท
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แนวต ้าน 3.68-3.70

เทคนิค

Cut Loss 3.52

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
RATCH ทำกำไรที่ 67.00 (+3.05%)
3 วันทำกำร
HMPRO อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
ASAP
Cut Loss ที่ 2.98 (-5.70%)
MTC
Cut Loss ที่ 55.50 (-1.33%)
2 วันทำกำร
BJC
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
SEAFCO ทำกำไรที่ 8.50 (+0.59%)
MBK
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
วันทำกำร
TTCL
ทำกำไรที่ 10.00 (+4.62%)
ก่อนหน ้ำ
AMATA Cut Loss ที่ 23.90 (-2.45%)
อ ัตรำผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

60.64%

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