ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

3 กรกฎาคม 2563 |

SET Index (จุด)
1,374.65
เปลี่ยนแปลง
+0.52 (+0.04%)
มูลค่าการซื้อขาย
39,220.94
SET Index คาดบ่ายนี้ขึ้นจากัดและอาจเห็นแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุด
ยาว คาดกรอบ 1365-1380 จุด กลยุทธ์ชอบหุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนฯ
SEAFCO INSET หุ้ น Growth Stock BGRIM รวมถึ ง SPVI ที่ อ าจได้
Sentiment บวกจากมาตรกระตุ้นภาคบริโภค Technical Buy: LPN, STPI
สาหรับ S50U20 แนะนา Trading S50U20 กรอบ 900 – 920 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

การรายงานตัวเลขดัชนีชีน้ าทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ
ยังดีตอ่ เนื่อง โดย PMI ภาคบริการของจีนเดือน มิ.ย.63 ฟื ้ นตัว 55.7 จากเดือนก่อนอยูท่ ี่ 55.0
สอดคล้อ งกับ ตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ รายงานไปช่วงต้น สัปดาห์ สถานการณ์
ดังกล่าวเป็ นแรงหนุนต่อตลาดหุน้ ในภูมิภาคฟื ้ น ตัวต่อ นาโดยตลาดหุน้ จีน +1.18% ตลาด
หุน้ ไต้หวัน +0.84% ส่วนตลาดหุน้ บ้านเราเช้านีแ้ กว่งทรงตัว 0.04%

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,365 / 1,380

Technical signal Buy LPN

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย การปรับขึน้ ของ SET Index ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

3.33% จนทาให้ Oscillator ในทางเทคนิคระยะสัน้ เกิดสัญญาณ Overbought ประกอบกับ
ตลาดหุน้ บ้านเราที่จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวระหว่าง 4-6 ก.ค. อาจทาให้มีแรงขายลดความ
เสีย่ งเกิดขึน้ ซึง่ น่าจะทาให้การขึน้ บ่ายนีจ้ ากัด โดยคาดกรอบ 1365-1380 จุด ส่วนประเด็น
อื่นๆ กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 63 หดตัว -1.57%yoy ชะลอลงจาก
เดือนก่อนที่หดตัวแรง-3.44%yoy ภายหลังการทยอยคลาย Lockdown ทางธุรกิจ แต่อย่างไร
ก็ตามระดับเงินเฟ้อยังถือว่าอยูในระดับต่าและทาให้อตั ราดอกเบีย้ ฯที่แท้จริงอยู่ที่ 2.07 %
ทาให้เชื่อว่า กนง. จะยังมีช่องว่างในการปรับลดดอกเบีย้ ฯอีก 1 ครัง้ ในช่วงที่เหลือของปี

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

4.60 / 5.15

Technical signal Buy STPI

กลยุทธ์การลงทุน

ชอบหุน้ ปั นผลสูง AP DCC INTUCH หุน้ ได้ประโยชน์การลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน SEAFCO INSET หุน้ ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐฯ SPVI CPALL

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: LPN Follow Buy ที่ 4.60 บาท เป้าหมาย 5.15 บาท Cut 4.46 บาท
Technical Buy: STPI Follow Buy ที่ 4.66 บาท เป้าหมาย 4.96 บาท Cut 4.50 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนา Trading S50U20 กรอบ 900 – 920 จุด
SET50 Option: แนะนา รอ Long S50U20P925 ที่ 40 จุด เป้า 60 จุด Cut Loss 3 จุด
Single Stock Futures: แนะนาถือ Long BGRIMU20 ทุน 53 บาท กาไร 21% เป้า 56.50
บาท Lock กาไร 10%, เปิ ด Long ADVANCU20 ได้ที่ 187 บาท เป้า 194 บาท Cut 3 บาท
GOLD Futures: แนะนา Trading GFQ20 กรอบ 26000 – 26600 บาท Short ที่กรอบบน

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

4.66 / 4.96

*หมายเหตุ: สาหรับคาแนะนาหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กาหนดภายใน 3 วันทาการ แนะนาปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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