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Market View:

SET Index

1,717.97

เปลีย
่ นแปลง

-12.93

มูลค่า(ลบ.)

58,812

แ
Daily View: ดไัชนีออ
่ นตัวลงมายืนทีแ
่ นวรับที่ 1715 จุดไ แต่ยังสามารถทรงตัว
่ กัน จึงทาให ้คาดไว่าดไัชนีม ี
ปดไ ้ ในขณะทีม
่ เี สน้ EMA-200 ประคองปว ้เชน
แนวโน ้มทีจ
่ ะทรงตัวและรีบาวดไ์กลับขึน
้ จากแนวรับดไังกล่าวปดไ ้ โดไยมีแนวรับ
อยูท
่ ี่ 1715 และ 1705 จุดไ สว่ นแนวต ้านที่ 1730 และ 1745 จุดไ

1715

ร ับ 1

1705

แนวรับ 2
แ

ต

1

แนวต ้าน 2

1730
1745

Technical Selection
KAMART
ั ดไาห์ทผ
Weekly View: ดไัชนีปหลลงตลอดไสป
ี่ า่ นมา ในขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้
่ กัน จึงทาให ้คาดไว่าดไัชนีมแ
สองอ่อนตัวลงเชน
ี นวโน ้มทีจ
่ ะพักตัวลงต่อใน
ั ดไาห์นี้ โดไยมีแนวรับอยูท
สป
่ ี่ 1690 และ 1665 จุดไ สว่ นแนวต ้านที่ 1745
และ 1765 จุดไ

ทีม เิ ร ห์ท งเท
ตอ 485

ิ

PhillipResearch

PhillipResearch

CPF

CENTEL

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

อื้
ราคาปรับตัวขึน
้ ทา New High พร ้อมกับเครือ
่ งมือทัง้
ั ญาณ อ
ื้ จึงทาให ้มีโอกาสทีร่ าคาจะ
สองวกตัวสง่ สญ
เดไินหน ้าขึน
้ ต่อ
แนวรับ 6.10

แนวต ้าน 6.50-6.70

Cut Loss 6.00

Stock View: CENTEL

อื้
ราคาอ่อนตัวลงมายืนบริเวณแนวรับ ขณะที่ Modi. Sto.
มีภาวะ Oversold จึงมีโอกาสทีร่ าคาจะสะสมกาลังและ
ดไีดไตัวกลับปดไ ้
แนวรับ 34.00

แนวต ้าน 35.25-35.75

Cut Loss 33.25

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนำไปแล้ว 3 ว ันทำกำร
วันทีแ
่ นะนำ

Stock View: CPF

อื้ สะสม
ราคาพักตัวลงมายืนทีแ
่ นวรับและทรงตัวปดไ ้ ในขณะที่
Modi. Sto. มีภาวะ Oversold แล ้ว จึงทาให ้คาดไว่าราคา
มีแนวโน ้มทีจ
่ ะทรงตัวและรีบาวดไ์ขน
ึ้
แนวรับ 27.50

แนวต ้าน 29.00-29.75

ทีม เิ ร ห์ท งเท
ตอ 485

ิ

Cut Loss 26.75

PhillipResearch

หุ ้น
สถำนะล่ำสุด
TIPCO
เปิ ดสูงกว่ำแนวต ้ำน
3 วันทำกำร
PTG
Cut Loss ที่ 22.00 (-4.35%)
ก่อนหน ้ำ
MINT
Cut Loss ที่ 40.00 (-1.84%)
SAPPE
ทำกำไรที่ 23.00 (+3.08%)
2 วันทำกำร
RATCH ทำกำไรที่ 67.75 (+1.88%)
ก่อนหน ้ำ
COM7
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
CBG
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
วันทำกำร
KKP
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
ก่อนหน ้ำ
CHG
อยูร่ ะหว่ำงกำรถือและรอขำย
อ ัตรำผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

64.61%

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