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Technical Selection
DAILY VIEW
ั ้ และเสน้ EMA 25
ดัชนียังยืนเหนือเสน้ Uptrend ระยะสน
โดย MACD ยังเป็ นขาขึน
้ จึงคาดว่าดัชนีจะปรับตัวขึน
้ ได ้
โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่ 1624 และ 1600 จุด สว่ นแนวต ้านที่
1640 และ 1650 จุด

ที
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้ )
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เจาะกราฟจับจุดเทรด

23

า

Stock View: TRUE

ซอื้
ราคายังยืนเหนือเสน้ Uptrend และขึน
้ ทดสอบแนวต ้าน
ื้ จึงคาดว่า
โดย MACD ปรับตัวขึน
้ ใกล ้ส่งสัญญาณซอ
ราคาจะปรับขึน
้ ไปทีแ
่ นวต ้านถัดไป
แนวรับ 6.30

แนวต ้าน 6.60,6.80

Cut Loss 6.20

2562

Stock View: CBG

ซอื้
ราคาปิ ดยืนเหนือกว่าเมือ
่ วานและยืนเหนือเสน้ Uptrend
โดย MACD อยูใ่ นแนวโน ้มขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไป
ที่ High เดิมต่อได ้

แนวรับ 77.00

แนวต ้าน 79.25,81.50

Cut Loss 76.00

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนา

Stock View: THG

ซอื้
้
ราคาลงแต่ไ ม่หลุด เส นแนวรั
บ และกลั บ ตั วไปทดสอบ
เสน้ EMA 25 จึงคาดว่าราคาจะปรับตัวไปทีแ
่ นวต ้าน
ถัดไปได ้
แนวรับ 24.10

ที

แนวต ้าน 25.25-26.00

เิ คราะห์ทางเทค ค
ิ
485

Cut Loss 23.80

PhillipResearch

หุ ้น
สถานะล่าสุด
JWD
เปิ ดตา่ กว่าจุด Cut Loss
3 วันทาการ
DOD
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
CHG
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
KBANK Cut Loss ที่ 156.50 (-1.57%)
2 วันทาการ
EPG
ทากาไรที่ 6.80 (+3.82%)
ก่อนหน ้า
BJC
ทากาไรที่ 55.00 (+4.76%)
TOP
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
วันทาการ
CHG
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
MBK
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62
85.18%

วันที่ 19 มีการแก้ ไขอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย เนื่องจากมีการคานวณผิดพลาด
โดยทางฝ่ ายต้ องขออภัยในความไม่สะดวก

ตารางปรับปรุง
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