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Market View:

SET Index

1,727.98

เปลีย
่ นแปลง

-3.61

มูลค่า(ลบ.)

53,418

แ

รบ 1

1720

แนวรับ 2

1715

แ

1730

า้ 1

แนวต ้าน 2

1745

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนีทงิ้ ตัวลงจนหลุดแนวรับทีเ่ คยประคองไว ้ได ้หลายครัง้
่ กัน จึงทาให ้คาดว่า
ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองอ่อนแรงลงเชน
ดัชนีมโี อกาสทีจ
่ ะปรับตัวลงในวันนี้ โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่
1720 และ 1715 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1730 และ 1745 จุด

ทีม เิ คราะห์ทางเทค ค
ิ
485

PhillipResearch

PhillipResearch

ADVANC

NER

GUNKUL

บทวิเคราะห์หุ ้นรายตัว กรุณาอ่านหน ้าถัดไป
(เฉพาะผู ้ทีม
่ บ
ี ญ
ั ชเี ท่านัน
้ )
สนใจเปิ ดบัญช ี เพือ
่ รับบทวิเคราะห์เพิม
่ เติม
โทร 02-635-1700 ต่อ 486
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Stock View: ADVANC

อื้
ราคาสามารถดีดตัวกลับขึน
้ มาได ้หลังทิง้ ตัวลงในวันก่อน
หน ้า ขณะที่ Modi. Sto. เริม
่ ฟื้ นตัว จึงทาให ้มีโอกาสที่
ราคาจะรีบาวด์ตอ
่ ไปได ้
แนวรับ 212.00

แนวต ้าน 220.00,224.00

Cut Loss 210.00

Stock View: GUNKUL

อื้
ราคาเดินหน ้าขึน
้ หลังพักตัวและยก Low ได ้ ในขณะที่
ั ญาณ อ
ื้ อีกครัง้ จึงทาให ้มีลุ ้นที่
Modi. Sto. วกตัวสง่ สญ
ราคาจะเดินหน ้าต่อไปได ้
แนวรับ 3.08

แนวต ้าน 3.22,3.28

Cut Loss 3.02

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: NER

อื้
ราคาปรับตัวขึน
้ ตามแนวโน ้มต่อหลังเครือ
่ งมือทัง้ สองสง่
ั ญาณ อ
ื้ จึงทาให ้คาดว่าราคามีโอกาสทีจ
สญ
่ ะปรับตัว
ขึน
้ ต่อได ้
แนวรับ 2.72

แนวต ้าน 2.92-2.98

ทีม เิ คราะห์ทางเทค ค
ิ
485

Cut Loss 2.68

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
MTC
Cut Loss ที่ 55.50 (-1.33%)
3 วันทำกำร
BJC
Cut Loss ที่ 50.00 (-1.96%)
ก่อนหน ้ำ
SEAFCO ทำกำไรที่ 8.50 (+0.59%)
MBK
ทำกำไรที่ 22.50 (+5.53%)
2 วันทำกำร
TTCL
ทำกำไรที่ 10.00 (+4.62%)
ก่อนหน ้ำ
AMATA Cut Loss ที่ 23.90 (-2.45%)
WORK
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
วันทำกำร
S
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
ESSO
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

58.94%

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