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Stock

BTS

Target Price Target Trailing Stop/

Action

Portion Action Price

Date

10.48% 10.80 11.30

Stop Loss
10.30

08-Mar-19

Return

0.00%

Comment
ราคายังยืนเหนือเส้ น SMA25 วัน โดยปรั บตัวขึ ้น

15.19% 16.40 17.50

15.80

13-Mar-19

Action

ทา Higher High และ Higher Low
ราคาปรั บตัวขึ ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนยืน

BCH

21 March 2019

0.61% เหนือเส้ น SMA25 วัน ลุ้นทดสอบแนวต้ านเส้ น

CASH (ถือเงินสด)
0.03%

SMA200 วันและ Downtrend line ที่ 17 บ.
ROJNA

9.85% 5.05

5.50

4.90

15-Mar-19

0.00%

ราคายังแกว่งตัวในกรอบ 4.98-5.20 บ. ลุ้นเบรค
แนวต้ าน Downtrend line ที่ 5.10 บ.
ราคาปรั บตัวลงไปยืนเหนือเส้ น EMA25 วันลุ้นยืน

PTG

9.80% 10.4

11.50

9.50

19-Mar-19

-2.88% เหนือ 10 บ. และ Sideway up ไปทดสอบแนว
ต้ าน Previous High ที่ราคา 11 บ.
ราคาปิ ดเหนือเส้ น EMA200วัน บวกกับVolume

RS

15.67% 17.9

19.20

17.30

19-Mar-19

0.56% ซื ้อขายยังคงสูง อีกทั ้ง DMI ส่งสัญญาณซื ้อ (DI+
ตัดขึ ้น DI-) ลุ้นทดสอบ Previous High ที่ 19.2 บ.
ราคายังคง Sideway up ต่อเนื่องคาดขึ ้นไป

PRM

15.14%

6.2

7.00

5.90

20-Mar-19

0.00% ทดสอบเส้ น EMA200วัน ที่ 7 บ. และมีแนวรั บอยู่
ที่ 6.00 บ.
ราคาปรั บตัวลงมายืนเหนือเส้ น EMA200วัน และ

AEONTS 14.25% ATC 190.00

173.50

21-Mar-19

0.00%

SMA200 วัน คาดยัง Sideway ในช่วง 175-185

Entry
AEONTS 14.25%
STEC 9.58%
Exit
วานนี ้ ขาย KTC ที่
34.0 บ.
Short

บ. รอ Break แนวต้ าน Downtrend line 182 บ.
ราคายังคง Sideway ในกรอบ 22-23 บ. Volume
STEC

9.58%

ATC

24.00

22.10

21-Mar-19

0.00%

ซื ้อขาย 1 สัปดาห์ย้อนหลังเริ่ มสูงขึ ้น ลุ้นเบรค
แนวต้ าน Downtrend line 23.10 บ.
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กติกา
• เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ สงู
• เงินลงทุนเริ่ มต้ นที่ 1 ล้ านบาท (ณ วันที่ 1 ก.พ.62)
• พอร์ ตจาลองจะซื ้อหุ้นในราคา ATC ของวันที่แนะนา
• ลงทุนในหุ้น SET และ mai ด้ วยการคานึงถึง Liquidity risk
• ขายทากาไรที่ Target (ในทางเทคนิค) และ Stop loss/Trailing
Stop ตามราคาที่ระบุ โดยพิจารณาราคาระหว่างวัน
• Rebalance Portfolio หากถือหุ้นตัวนันเกิ
้ น 1 เดือน
• มีทงกลยุ
ั ้ ทธ์ Long และ Short หุ้น
• ผลตอบแทนจากพอร์ ตมีการหักค่าธรรมเนียมในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ในอัตรา 0.15% ของมูลค่าการซื ้อขายต่อวัน+ VAT 7%
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Disclaimer

เอกสารการวิเคราะห์ ฉบับนี จ้ ัดทาขึน้ โดยฝ่ ายวิจัย บริ ษัทหลักทรั พย์ เออีซี จากัด
(มหาชน) หรื อ “บริ ษัทฯ” เนือ้ หา คาแนะนา และบทวิเคราะห์ หรื อความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏบน
เอกสารนี ้ ได้ มี ก ารจั ด ท าและเรี ย บเรี ย งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าที่อ ย่ ู บ นพื น้ ฐานของข้ อ มู ล ที่
น่ าเชื่อถือได้ แต่ อย่ างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่ สามารถรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่ าวได้ และ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่บุคคลใดจะนาข้ อมูล หรื อความเห็นที่ปรากฎอย่ ูในเอกสารฉบับนีไ้ ม่
ว่ าบางส่ วน หรื อมีการทาซา้ ดัดแปลง แก้ ไข หรื อจะนาออกเผยแพร่ แก่ สาธารณชนจะต้ องได้ รับ
อนุญาตจากบริษัทฯ ก่ อน
โปรดทราบว่ าเอกสารฉบับนี ้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ นักลงทุน หรื อผ้ ูท่ สี นใจทั่วไป นาไปใช้
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน มิได้ จัดทาขึน้ เพื่อเป็ นการชีน้ า ชักชวน หรื อเสนอแนะให้
ซือ้ หรื อขาย รวมถึงการประกันราคาหลักทรั พย์ ท่ ีปรากฏในเอกสารฉบับนีแ้ ต่ อย่ างใด ท่ านในฐานะ
ผ้ ูใช้ เอกสารฉบับนีค้ วรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจลงทุน
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทไม่ สามารถรั บผิดชอบต่ อความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม จากการใช้ ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้
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