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2562

ึ
SET Index

1,669.44

เปลีย
่ นแปลง

-2.04

มูลค่า(ลบ.)

84,465

แ

รบ 1

1665

แนวรับ 2

1660

แ

1672

า้ 1

แนวต ้าน 2

1681

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนีไม่สามารถผ่านแนวต ้าน 1681 จุด และหลุดเสน้
EMA 10 อีกทัง้ Modi.Sto กลับตัวลง คาดว่าดัชนีจะปรับตัว
ลง โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่ 1665 และ 1660 จุด สว่ นแนวต ้านที่
1672 และ 1681 จุด

ที

เิ ราะ ท
์ า เท
485

ิ

PhillipResearch

PhillipResearch

III

AOT

PRM

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

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th

เจาะกราฟจับจุดเทรด
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Stock View: III

ซอื้
้
ราคาพักตัวลงแต่ยังยืนเหนือเสนแนวรั
บทีร่ าคา 6.60
บาท โดย MACD อยูใ่ นชว่ งขาขึน
้ และ Modi.Sto ปรับตัว
ขึน
้ คาดว่าราคายังขึน
้ ได ้ต่อเนือ
่ ง
แนวรับ 6.60

แนวต ้าน 6.95,7.20

Cut Loss 6.45

2562

Stock View: PRM

ซอื้
ราคาพักตัวลงมาแต่ยังยืนเหนือเสน้ Uptrend line และ
ื้ ที่
EMA 25 ขณะที่ MACD อยูใ่ นชว่ งขาขึน
้ เป็ นจังหวะซอ
ราคาแนวรับ

แนวรับ 8.50

แนวต ้าน 8.90,9.15

Cut Loss 8.35

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนา

หุ ้น
สถานะล่าสุด
KBANK Cut Loss ที่ 173.00 (-1.14%)
3 วันทาการ
AMATA ทากาไรที่ 24.60 (+2.93%)
ก่อนหน ้า
TFG
Cut Loss ที่ 4.34 (-0.91%)
SCB
เปิ ดตา่ กว่าจุด Cut Loss
2 วันทาการ
AOT
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
CKP
Cut Loss ที่ 6.20 (-0.80%)
CBG
ทากาไรที่ 81.00 (+3.81%)
วันทาการ
EPG
Cut Loss ที่ 6.25 (-3.10%)
ก่อนหน ้า
SAWAD ทากาไรที่ 56.00 (+5.48%)
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62
50.08%

Stock View: AOT

ซอื้ ตอนย่อ
้
ราคายืนเหนือเสนแนวรั
บและ EMA 200 ขณะที่
Modi.Sto กาลังปรับตัวขึน
้ ในเขต Oversold คาดว่า
ราคาจะกลับตัวไปทีแ
่ นวต ้าน
แนวรับ 69.25

ที

แนวต ้าน 71.25-72.50

เิ ราะ ท
์ า เท
485

ิ

Cut Loss 68.50

PhillipResearch

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเปยแพร่ขอ้ มูลให้กับปูอ้ ่าน โดยมิได้เจตนานาเสนอ/เชิฌชวนให้ซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์ ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนขึ้นอยู่กับวิจารณฌาณของปูอ้ ่านเป็นสาคัฌ
หมายเหตุ – ซื้อ หมายถึง ซื้อที่ราคาเปิดวันนี้ รอซื้อ หมายถึง รอเมื่อราคาย่อตัวมาที่บริเวณแนวรับ ซื้อ
สะสม หมายถึง ทยอยซื้อหลายๆครัง้
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