ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

30 มิถุนายน 2563 |

SET Index (จุด)
1,349.49
เปลี่ยนแปลง
+19.73 (+1.48%)
มูลค่าการซื้อขาย
27,707.85
คาด Window Dressing ช่วยหนุน SET Index ภาคบ่ายยืนระยะในกรอบ
1345-1355 จุ ด กลยุ ท ธ์ ช อบหุ้ น ได้ป ระโยชน์ จ ากการลงทุน โครงสร้าง
พื ้ น ฐาน SEAFCO INSET Technical Buy: TKN , BH สำหรั บ S50U20
เปิด Short S50U20 ได้ที่ทุน 888 จุด กำไร 2 จุด เป้า 875 จุด Stop 4 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ทิศทางตลาดหุน้ สหรัฐฯวานนีทีฟื นตัว 2.32% รวมถึงเช้านี

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเดือน มิ.ย.63 ออกมา 50.9 สูงกว่าคาด สะท้อนภาคการผลิต
ขยายต่อเนืองจากเดือน พ.ค. หนุนตลาดหุน้ ในภูมิภาคเช้านีบวกเฉลีย . % ส่วน SET
้ ในกลุม่ พลังงาน กลุม่ ขนส่งและกลุม่ ค้าปลีก
Index เช้านีปรับขึน 1.48% จากแรงหนุนของหุน

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย ให้นาหนั
ํ กไปทีผลการประชุม ครม. ทีจะพิจารณา

มาตรการผ่อนปรนธุรกิจเฟส และอนุญาติให้ชาวต่างชาติ กลุ่มเดินเข้าประเทศ และ
การขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก เดือนจากเดิมสิน มิ.ย. รวมทังพิจารณาขันตอน
การลงทะเบียนมาตรการกระตุน้ การท่องเทียวทีเปิ ดลงทะเบียน ก.ค. เป็ นต้นไป ส่วน
การเคลื อนไหวของ SET Index บ่ า ยนี คาดได้แ รงหนุ น จาก Window Dressing ช่ ว ย
ประคอง (ทังนีหุน้ ทีฝ่ ายวิจัยฯคาดได้แรงหนุน ADVANC INTUCH RATCH BJC GPSC
BDMS CPF และ CPALL) ส่วนสัญญาณทางเทคนิคราย นาทียงั อยู่ในช่วงของการฟื น
จุด อาจทําให้พืนทีขึนยังจํากัดคาดแกว่งในกรอบ
ตัวแต่จากการเข้าใกล้โซนแนวต้าน
จุ ด สํา หรับ ประเด็ น อื นๆคํานี ติ ด ตามถ้อ ยแถลงของประธาน FED ต่ อ
คณะกรรมการทางการเงินของสหรัฐฯ โดยให้นาหนั
ํ กไปทีมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
การดําเนินนโยการเงินในระยะถัดไป

กลยุทธ์การลงทุน

ชอบหุน้ ปั นผลสูง AP DCC INTUCH หุน้ ได้ประโยชน์การลงทุน
โครงสร้างพืนฐาน SEAFCO INSET หุน้ ทีเข้า SET50/SET100 TTW TVO

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: TKN รอรับที . บาท เป้าหมาย . บาท Cut . บาท
Technical Buy: BH รอรับที . บาท เป้าหมาย . บาท Cut . บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: เปิ ด Short S50U ทีทุน

จุด กําไร จุด เป้า

จุด Stop จุด

SET50 Option: สถานะ Long S50U20P9 ทุน 52 จุด ปิ ดที จุด Lock กําไร จุด
Single Stock Futures: รอ Long BGRIMU ที บาท เป้า . บาท Cut . บาท
, แนะนําถือ Short BANPUU ทุน . บาท เป้า . บาท และ Cut . บาท
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFQ กรอบ
–
บาท ( - $)

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,345 / 1,355

Technical signal Buy : TKN

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

10.40 / 11.60

Technical signal Buy : BH

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 115.50 / 123.50
*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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