ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

2 กรกฎาคม 2563 |

SET Index (จุด)
1,365.55
เปลี่ยนแปลง
+16.11(+1.19%)
มูลค่าการซื้อขาย
42,580.08
SET Index บวกตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคโดยบ่ายนี้คาดแกว่งในกรอบ
1360-1369 จุด กลยุทธ์ชอบหุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนฯ SEAFCO
INSET หุ ้ น Growth Stock BGRIM รวมถึ ง SPVI ที ่ อ าจได้ Sentiment
บวกจากมาตรกระตุ้นภาคบริโภค Technical Buy: EA , ERW / เปิด Short
S50U20 ได้ที่ทุน 897 จุด แนะนำถือต่อ เป้า 880 จุด Cut 4 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ความคืบหน้าต่อผลการทดสอบวัคซีนระยะที

ของ Pfizer
และ BionTech หนุน ทิ ศ ทางตลาดหุ้น ภูมิ ภ าคปรับ ขึนโดยส่ ว นใหญ นํา โดยตลาดหุ้น
ฟิ ลิปปิ นส์เพิมขึน . % ตลาดหุน้ จีนเพิมขึน . % ส่วนบ้านเราได้แรงหนุนเพิมจากดัชนี
ความเชือมันผูบ้ ริโภคเดือน (CCI) เดือน มิ.ย.ฟื นต่อเนืองเป็ นเดือนที หลังการคลายล๊อค
ธุรกิจหนุน SET Index เพิมขึน . % จากหุน้ กลุ่มพลังงาน กลุ่มขนส่งและกลุ่มอสังหาฯ
นําโดย PTT +1.95% AOT +1.67% และ CPN +3.98%

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,360 / 1,369

Technical signal Buy EA

แนวโน้ ม ตลาดฯ ภาคบ่ า ย เช้า นี รองนายกฯสมคิ ด

เผยมอบหมายให้
กระทรวงการคลัง เร่งหามาตรกระตุน้ การบริโภคและกระตุน้ ภาคการท่องเทียวเพิมจาก
ปั จ จุบัน โดยวัน ที ก.ค. จะมี ก ารเสนอ Package กระตุ้น เศรษฐกิ จ ให้ ครม.
พิจารณา ซึงฝ่ ายวิจัยฯมองว่ายังติดต้องตามรายละเอียดต่อไป แต่ในระยะสันเชือว่าจะ
เป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ ในกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มท่องเทียว โดยฝ่ ายวิจยั ฯชอบ SPVI ที
ได้ประโยชน์จากสินค้า IT ทียอดขายจะฟื นตัวได้เร็วและ PER 63 อยู่ที 16 เท่าถูกกว่า
คู่แข่งที PER63 เฉลีย เท่า นอกจากนียังชอบ CPALL ทีราคาหุน้ ยัง Laggard กลุ่ม
สําหรับภาพ SET Index บ่ายนีคาดยืนระยะในแดนบวกต่อในกรอบ
จุด

กลยุทธ์การลงทุน

ชอบหุน้ ปั นผลสูง AP DCC INTUCH หุน้ ได้ประโยชน์การลงทุน
โครงสร้างพืนฐาน SEAFCO INSET หุน้ ทีได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐฯ SPVI CPALL

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: EA รอรับที 40.00 บาท เป้าหมาย 43.50 บาท Cut 38.75 บาท
Technical Buy: ERW รอรับที 3.84 บาท เป้าหมาย . บาท Cut . บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: เปิ ด Short S50U ได้ทีทุน

จุด เป้า

จุด Cut 4 จุดจากทุน

SET50 Option: เปิ ด Long S50U20P9 ทุน 48 จุด เป้า จุด Cut Loss 3 จุด
Single Stock Futures: แนะนําถือ Long BGRIMU ทุน บาท กําไร 13% เป้า .
บาท Lock กําไร %, สถานะ Short BANPUU ทุน . บาท ถูกปิ ด Stop ทีทุน
GOLD Futures: Trading GFQ20 กรอบ 26000 – 26500 บาท และ Short ทีกรอบบน

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

40.00 / 43.50

Technical signal Buy ERW

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

3.84 / 4.22

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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