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Market View:

2 กันยายน 2562

อยู่ในช่ วงพักตัว
SET Index 1,654.92

Daily View:ดัชนียน
ื เหนือเสน้ EMA 5 และ MACD อยูใ่ นแนวโน ้มขาขึน
้ แต่
ยังอยูใ่ ต ้เสน้ EMA 200 ประกอบกับ Modi.Sto อยูใ่ นเขต Oversold แล ้วจึง
คาดว่าดัชนีจะ Sideways ในกรอบ 1640-1655 จุด โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่ 1640
และ 1630 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1655 และ 1660 จุด

เปลีย
่ นแปลง

+15.78

มูลค่า(ลบ.)

63,136

แนวร ับ 1

1640

แนวรับ 2

1630

แนวต้าน 1

1655

แนวต ้าน 2

1660

Technical Selection
NETBAY
Weekly View: ดัชนีทดสอบเสน้ EMA 25 โดย เครือ
่ งมือ MACD และ
Modi.sto ยังปรับตัวขึน
้ แต่ภาวะห่างจากเสน้ EMA 10 มากเกินไป จึงคาดว่า
ดัชนีจะพักตัวในกรอบ Sideways 1630-1660 จุด โดยมีแนวรับอยูท
่ ี่ 1630
และ 1600 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1660 และ 1685 จุด

ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485
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TRUE

PLANB

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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เจาะกราฟจับจุดเทรด

Stock View: NETBAY

2 กันยายน 2562

Stock View: PLANB

ื้
ซอ

ื้
ซอ

้
ราคายืนเหนือแนวรับแถว 34.25 บาท โดยเสนเฉลี
ย
่
เรียงตัวกันเชงิ บวก และ MACD อยูแ
่ ดนขาขึน
้ จึงคาดว่า
ราคาจะไปทีแ
่ นวต ้านถัดไปได ้

ราคาอยูบ
่ ริเวณแนวต ้านที่ 9 บาท โดย MACD และ
้
Modi.Sto ปรับตัวขึน
้ และกลุม
่ เสนเฉลี
ย
่ เรียงตัวกันเชงิ ขา
ขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะทา New High ได ้

แนวรับ 34.25

แนวรับ 8.90

แนวต ้าน 36.50 – 37.75

Cut Loss 33.75

แนวต ้าน 9.35 – 9.50

Cut Loss 8.85

FOLLOW UP

Stock View: TRUE

ื้
ซอ

ราคายืนเหนือเสน้ EMA 10 และอยูใ่ นกรอบสามเหลีย
่ ม
ั ญาณซอ
ื้ และ MACD อยูใ่ นแดน
โดย Modi.Sto สง่ สญ
ขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไปได ้
แนวรับ 6.20

แนวต ้าน 6.55 – 6.75

ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485

Cut Loss 6.15

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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