ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

1 กรกฎาคม 2563 |

SET Index (จุด)
1,337.45
เปลี่ยนแปลง
-1.58 (-0.12%)
มูลค่าการซื้อขาย
26,622.02
คาด SET Index บ่ายนี้แ กว่งพักตัว ในกรอบ 1330-1350 จุด หลัง ขาด
ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน กลยุทธ์ชอบหุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้าง
พื ้ น ฐาน SEAFCO INSET และเพิ ่ ม Growth Stock อย่ า ง BGRIM
Technical Buy: SPVI Technical Sell: BANPU สำหรับ S50U20 แนะนำ
Trading S50U20 กรอบ 870 – 885 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า การรายงานดัชนี CAIXIN PMI เดือน มิ.ย. 63 ภาคการผลิต

ของจี น อยู่ที . จุด ดี กว่าตลาดคาด . จุด สะท้อ นภาคการผลิ ต ของจี นกลับ มา
ขยายตัว หนุนตลาดหุน้ ในภูมิภาคเช้านียืนแดนบวกเป็ นส่วนใหญ่ นําโดยตลาดหุน้ จีน
+ 1.4% ตลาดหุ้น ไต้ห วัน + . % ส่ ว นตลาดหุ้น กลุ่ม TIP แกว่ ง ทรงตัว โดยตลาดหุ้น
ฟิ ลิปปิ นส์ . % ตลาดหุน้ อินโดนิเซีย - . % ส่วน SET Index ลดลง - . %

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,330 / 1,350

Technical signal Buy SPVI

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย หากประเมินจากสัญญาณทางเทคนิคระยะสันราย

นาที เห็น สัญญาณลบจาก ) การขึนไปติดแนวต้านบริเวณกรอบบนของ Uptrend
Channel บริเวณ
จุด และ ) RSI ทีติดแนวต้านโซน - ทําให้ SET Index มี
โอกาสพักตัวต่อได้โดยประเมินกรอบการเคลือนไหวที
จุด ส่วนประเด็นทีให้
นําหนักในคืนนี ) การรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตโดย ISM สหรัฐฯเดือน มิ.ย. คาด
. ถือว่าฟื นจากเดือนก่อนที . ) การรายงาน FED Minutes รอบประชุมเดือน มิ.ย.
ว่าจะมีการเปิ ดเผยมาตรการผ่อนคลายเพิมเติมเช่น Yield Curve Control หรือไม่

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

2.46 / 2.74

Technical signal Sell BANPU

กลยุทธ์การลงทุน

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

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

Technical Buy: SPVI รอรับที 2.46 บาท เป้าหมาย 2.74 บาท Cut 2.38 บาท
Technical Sell: BANPU รอ Short ที 6.05 บาท เป้าหมาย 5.55 บาท Cut 6.25 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Trading S50U กรอบ

–

จุด

SET50 Option: เปิ ด Long S50U20P9 ทุน 5 จุด กําไร จุด เป้า จุด Stop ทุน
Single Stock Futures: ถือ Long BGRIMU ที บาท กําไร % เป้า . บาท Lock
กําไร 5%, ถือ Short BANPUU ทุน . บาท กําไร % เป้า . บาท และ Stop ทีทุน
GOLD Futures: Trading GFQ กรอบ
–
บาท และ Short ทีกรอบบน

5.55 / 6.05

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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