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Market View:

SET Index

1,718.85

เปลีย
่ นแปลง

-9.13

มูลค่า(ลบ.)

62,632

แ วร ับ 1

1715

แนวรับ 2

1700

แ วตา 1

1730

แนวต ้าน 2

1745

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนีออ
่ นตัวจนหลุดแนวรับลงมาอีกครัง้ ในขณะทีเ่ ครือ
่ งมือ
ทัง้ สองอ่อนตัวลงต่อเนือ
่ ง จึงยังคงคาดว่าดัชนีมแ
ี นวโน ้มที่
จะพักตัวลงต่ออีกในวันนี้ แต่หากสามารถทรงตัวเหนือแนว
รับที่ 1715 จุดได ้ ก็มโี อกาสดีดตัวกลับขึน
้ โดยมีแนวรับอยู่
ที่ 1715 และ 1700 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1730 และ 1745
จุด
ทีมวิเคราะห์ทางเทค ค
ิ
ต่อ 485

PhillipResearch

PhillipResearch

PSL

TISCO

BDMS

บทวิเคราะห์หุ ้นรายตัว กรุณาอ่านหน ้าถัดไป
(เฉพาะผู ้ทีม
่ บ
ี ญ
ั ชเี ท่านั น
้ )
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: PSL

อื้
ราคาเดินหน ้าขึน
้ ไปยืนเหนือเสน้ EMA-200 ได ้อีกครัง้
ั ญาณ อ
ื้ จึงทาให ้คาด
พร ้อมกับ Modi. Sto. วกตัวสง่ สญ
ว่าราคามีลุ ้นทีจ
่ ะปรับตัวขึน
้ ต่อไปได ้
แนวรับ 9.05

แนวต ้าน 9.55,9.75

Cut Loss 8.90

Stock View: BDMS

อื้
ราคาสามารถทรงตัวได ้ทีแ
่ นวรับแม ้ว่าจะค่อยๆไหลลงมา
ก็ตาม ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองฟื้ นตัว ทาให ้มีโอกาสที่
ราคาจะกลับมาเดินหน ้าได ้
แนวรับ 24.50

แนวต ้าน 26.00,26.50

Cut Loss 24.30

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: TISCO

อื้
ื้ ขาย
ราคาเดินหน ้าทา New High พร ้อมมีปริมาณการ อ
หนาแน่น ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองฟื้ นตัวขึน
้ ทาให ้คาด
ว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะรีบาวด์ขน
ึ้ ต่อ
แนวรับ 96.50

แนวต ้าน 99.00-100.00

ทีมวิเคราะห์ทางเทค ค
ิ
ต่อ 485

Cut Loss 96.00

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
MBK
ทำกำไรที่ 22.50 (+5.53%)
3 วันทำกำร
TTCL
ทำกำไรที่ 10.00 (+4.62%)
ก่อนหน ้ำ
AMATA Cut Loss ที่ 23.90 (-2.45%)
WORK
Cut Loss ที่ 29.00 (-3.33%)
2 วันทำกำร
S
ทำกำไรที่ 3.68 (+2.21%)
ก่อนหน ้ำ
ESSO
Cut Loss ที่ 10.80 (-3.57%)
ADVANC อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
วันทำกำร
NER
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
GUNKUL อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

58.04%

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้อ่าน โดยมิได้เจตนานาเสนอ/เชิญชวนให้ซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์ ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้อา่ นเป็นสาคัญ
หมายเหตุ – ซื้อ หมายถึง ซื้อที่ราคาเปิดวันนี้ รอซื้อ หมายถึง รอเมื่อราคาย่อตัวมาที่บริเวณแนวรับ ซื้อ
สะสม หมายถึง ทยอยซื้อหลายๆครัง้
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