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Market View:

SET Index

1,725.44

เปลีย
่ นแปลง

+0.57

มูลค่า(ลบ.)

52,833

แน

ั 1

1720

แนวรับ 2

1715

แน ต้ น 1

1730

แนวต ้าน 2

1745

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนีออ
่ นตัวลงมาทดสอบแนวรับอีกครัง้ แต่ยังสามารถทรง
ตัวได ้ ในขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองเริม
่ ฟื้ นตัวเล็กน ้อย จึงมีลุ ้น
ทีด
่ ช
ั นีจะรีบาวด์ขน
ึ้ ได ้ในวันนี้ โดยมีแนวรับอยู่ท ี่ 1720 และ
1715 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1730 และ 1745 จุด

ท เิ ค ะหท งเทคนิค
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SAPPE

RATCH

COM7

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: COM7

อื้

ื้ ขายหนาแน่น
ราคาดีดตัวขึน
้ พร ้อมมีปริมาณการ อ
ั ญาณ อ
ื้ อีก
ในขณะที่ Modi. Sto. วกตัวกลับมาสง่ สญ
ครัง้ ทาให ้มีลุ ้นทีร่ าคาจะเดินหน ้าขึน
้ ต่อได ้

อื้
ราคาสามารถฟื้ นตัวขึน
้ ได ้หลังพักตัวในวันก่อนหน ้า
ั ญาณ อ
ื้ แล ้ว จึงทาให ้มี
ขณะที่ Modi. Sto. สง่ สญ
โอกาสทีร่ าคาจะรีบาวด์กลับ

แนวรับ 21.90

แนวรับ 24.10

แนวต ้าน 23.00-23.60

Cut Loss 21.60

แนวต ้าน 25.25-25.75

Cut Loss 23.80

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนำไปแล้ว 3 ว ันทำกำร
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: RATCH

อื้
ราคายังสามารถทรงตัวในกรอบแนวโน ้มขาขึน
้ ได ้
ั ญาณ อ
ื้ อีก
ในขณะที่ Modi. Sto. วกตัวกลับมาสง่ สญ
ครัง้ ทาให ้มีโอกาสทีร่ าคาจะเดินหน ้าต่อแนวโน ้มอีกครัง้
แนวรับ 65.25

แนวต ้าน 67.75-68.00

ท เิ ค ะหท งเทคนิค
ต่ 485

Cut Loss 64.50

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
PRM
Cut Loss ที่ 8.85 (-3.28%)
3 วันทำกำร
SYNEX อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
BIG
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
TCMC
ทำกำไรที่ 2.66 (+6.98%)
2 วันทำกำร
FN
Cut Loss ที่ 2.10 (-1.87%)
ก่อนหน ้ำ
ECL
เปิ ดสูงกว่ำแนวต ้ำน
TIPCO
เปิ ดสูงกว่ำแนวต ้ำน
วันทำกำร
PTG
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
MINT
Cut Loss ที่ 40.00 (-1.84%)
อ ัตรำผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

35.71%

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