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SET Index

1,604.03

เปลีย
่ นแปลง

-15.42

มูลค่า(ลบ.)

100,941

ับ 1

1600

แนวรับ 2

1585

ต้า 1

แนวต ้าน 2

1616
1632

Technical Selection
DAILY VIEW
้
ดัชนีขน
ึ้ มาปิ ด Gap แล ้วยืนเหนือเสนแนวรั
บ ในขณะที่
ั ญาณยังปรับตัวขึน
เครือ
่ งมือทัง้ สองสญ
้ คาดว่าดัชนีจะ
ปรับตัวขึน
้ โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่ 1600 และ 1585 จุด สว่ น
แนวต ้านที่ 1616 และ 1632 จุด

ที ค าะ ท
์ า ทค ค
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บทวิเคราะห์หุ ้นรายตัว กรุณาอ่านหน ้าถัดไป
(เฉพาะผู ้ทีม
่ บ
ี ญ
ั ชเี ท่านัน
้ )
สนใจเปิ ดบัญช ี เพือ
่ รับบทวิเคราะห์เพิม
่ เติม
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เจาะกราฟจับจุดเทรด
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า

Stock View: KTC

ซอื้
้
ราคายืนเหนือ Uptrend line และยืนเหนือเสนแนวรั
บ
ในขณะที่ MACD อยูใ่ นขาขึน
้ คาดว่าราคาจะขึน
้ ไปใน
กรอบแนวโน ้มขาขึน
้
แนวรับ 43.00

แนวต ้าน 45.00,46.25

Cut Loss 42.25

2562

Stock View: PTTGC

ซอื้
ราคาลงมาไม่ม ี New Low และเครือ
่ งมือทัง้ สอง
ั ญาณปรับตัวขึน
สญ
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไปทีแ
่ นวต ้าน

แนวรับ 52.25

แนวต ้าน 54.75,56.50

Cut Loss 51.50

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนา

Stock View: ORI

ซอื้
้
แท่งเทียนปิ ดเหนือแท่งก่อนหน ้าและยืนเหนือเสนแนว
ั ญาณค่อยๆปรับตัวขึน
รับในขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองสญ
้
จึงคาดว่าราคาจะปรับขึน
้ ต่อ
แนวรับ 8.00

แนวต ้าน 8.40-8.65

ที ค าะ ท
์ า ทค ค
ตอ 485

Cut Loss 7.80
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หุ ้น
สถานะล่าสุด
TRUE
Cut Loss ที่ 6.05 (-0.82%)
3 วันทาการ
TU
Cut Loss ที่ 18.00 (-1.10%)
ก่อนหน ้า
TOP
ทากาไรที่ 65.75 (+4.30%)
COM7
Cut Loss ที่ 24.60 (-2.57%)
2 วันทาการ
BGRIM อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
SPALI
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
RATCH Cut Loss ที่ 65.50 (-1.13%)
วันทาการ
PRM
Cut Loss ที่ 8.25 (-0.60%)
ก่อนหน ้า
PSL
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62

43.04%

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