ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย
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SET Index (จุด)
1,340.74
เปลี่ยนแปลง
+14.86 (+1.12%)
มูลค่าการซื้อขาย
24,076.79
SET Index บ่ายนี้อาจเผชิญความผันผวนที่สูงขึ้นจากการปิดสถานะของ
Series M ในตลาด Futures คาดกรอบ 1310-1330 จุด กลยุทธ์ชอบหุ้น
พื ้ น ฐานแกร่ ง INTUCH CPALL Technical Buy: BEC Technical Sell:
TOP / เปิด Short S50U20 ได้ที่ 869 จุด กำไร 9 จุด บ่ายนี้ Wait &See

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ความกังวลต่อการเกิด

Wave ของผูต้ ิดเชือ COVID-19
โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เป็ นแรงกดดันต่อทิศทางตลาดหุน้ ในภูมิภาคเช้านีปรับลงทุกประเทศ
ในช่วง - . % ถึง - . % ส่วนบ้านเราหนีไม่พน้ SET Index ร่วงลง -0.61% จากแรงกดดัน
ของหุน้ กลุ่มพลังงาน (PTTEP -2.4% GPSC 1.6%) กลุ่มค้าปลีก (CPALL -0.74% CRC
-1.54%) และกลุม่ ICT

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

nd

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,330 / 1,345

Technical signal Buy TOA

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย จํานวนผูต้ ิดเชือ COVID-19 ในบ้านเราวันนีเพิมขึน

ราย แต่ยังคงมาจากต่างประเทศ ทําให้ไม่พบผูต้ ิดเชือในประเทศเป็ นวันที ติดต่อกัน
ทังนีการประชุม ศบค. ในวันนีเตรียมผ่อนปรนกิจการเฟส ทีมีความเสียงสูง แต่อย่างไรก็
ตามยังคงขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก เดือนจากเดิมสินสุด มิ.ย. 63
ส่วนประเด็นอืนๆ เช้านีมีการรายงานดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. พบฟื น
ตัวจาก เม.ย. จากมาตรการเยียวยาและคลายล๊อคทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่
สามารถเป็ นแรงขับเคลือนหลังนักลงทุนยังอยู่ในช่วง Risk Off จากสถานการณ์ผูต้ ิดเชือ
COVID-19 ในภาพรวม โดย SET Index บ่า ยนี คาดขึนจํา กัด และระวัง ความผัน ผวนที
สูงขึนในช่วงท้ายจากการปิ ด Series M ในตลาด Futures คาดกรอบ
จุด

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

36.75 / 39.75

Technical signal Buy ROJNA

กลยุทธ์การลงทุน

ชอบหุน้ พืนฐานแกร่งปั นผลสูง AP INTUCH SEAFCO หุน้ ทีมี
โอกาสถู ก ทํ า Window Dressing ADVANC INTUCH RATCH หุ้ น ที เข้ า SET50 และ
SET100 TTW TVO และ หุน้ เล็กเพชรนํางาม SPVI INSET DCC

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: TOA Follow Buy ที 36.75 บาท เป้าหมาย 39.75 บาท Cut 35.50 บาท
Technical Buy: ROJNA Follow Buy ที 4.50 บาท เป้าหมาย 5.00 บาท Cut 4.36 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์
SET50 Futures: แนะนํา Trading S50U ในกรอบ

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

4.50 / 5.00

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

–

จุด

SET50 Option: เปิ ด Long S50U20P9 ทุน 52 จุด กําไร จุด เป้า จุด Cut 3 จุด
Single Stock Futures: รอ Long BGRIMU ไม่เกิน . บาท เป้า . บาท Cut
. บาท, รอ Short BANPUU ที . บาท เป้า . บาท และ Cut . บาท
GOLD Futures: แนะนําถือ Short GFM20 ทุน 25930 บาท เป้า 25350 บาท Stop ทีทุน
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