ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

6 สิงหาคม 2563 |

SET Index (จุด)
1,342.21
เปลี่ยนแปลง
+4.86 (+0.36%)
มูลค่าการซื้อขาย
26,686.10
SET Index แกว่งขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค แต่เชื่อว่า Upside ยัง
จำกัด โดยคาดกรอบบ่ายนี้ 1333-1350 จุด Technical Buy BCP, PSL
สำหรับ S50 Future : แนะนำ Trading S50U20 กรอบ 858 – 870 จุด และ
ให้ Short กรอบบน

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุน้ ในภูมิภาคเช้านีแกว่งบวกลบผสมผสาน โดยหุน้

ในกลุ่ม TIP บวกได้ทกุ ประเทศ นําโดยตลาดหุน้ ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนิเซียเพิมขึนเฉลีย %
ส่ว นฝั งเอเซี ยเหนื อตลาดหุ้น เกาหลีใ ต้เพิมขึน . % สวนทางตลาดหุ้น จี น ที ลดลง 0.45% ขณะที SET Index เช้านีเพิมขึนเล็กน้อย . % หรือ . จุด หนุนจากหุน้ กลุ่ม
พลังงานและปิ โตรฯทีฟื นตามราคานํามันดิบ สวนทางหุน้ กลุ่ม ร.พ. ทีกดดันตลาดหลัง BH
-2.71% จากรายงานงบ Q63 ออกมาตํากว่าคาด

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,333 / 1,350

Technical signal Buy : BCP

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย ความกังวลต่อความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีนที

ค่อยๆเพิมสูงขึน จากล่าสุดสหรัฐฯ เตรียมพิจารณาแบน Application จากจีนออกจาก
Apple Store และ Google Store ซึงต้องติดตามท่าทีของจีนว่าจะมีแนวทางตอบโต้กลับ
อย่างไรอาจเป็ นปั จจัยกดดันต่อการฟื นตัวของสินทรัพย์เสียง ส่วนบ้านเราวันนีกระทรวง
พาณิ ชย์รายเงินเฟ้อเดือน ก.ค. หดตัว - . %yoy ฟื นตัวจาก มิ.ย. หดตัว - . %yoy
หนุนจากราคาพลังงานทีเริมทรงตัวรวมถึงมาตรการลดค่าครองชีพจากภาครัฐฯได้ทยอย
สินสุดลง ทําให้เงินเฟ้อ M63 เฉลีย - . %yoy ทังนีเชือว่าเศรษฐกิจในประเทศทีมีความ
เสียงทีฟื นตัวช้ากดดันให้ทิศทางเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตํา ทําให้ ธปท. ยังสามารถดําเนิน
นโยบายการเงินทีผ่อนคลายผ่านการปรับลดดอกเบียฯได้อย่างน้อยอีก ครังในปี นี ส่วน
SET Index บ่ายนีคาดยังขึนจํากัด โดยมองกรอบไว้ที
จุด

กลยุทธ์การลงทุน หุน้ ปั นผลสูงชอบ INTUCH AP หุน้ กําไร

Q63 เติบโตทัง QoQ

และ YoY BGRIM DCC AP SC หุน้ จิวแต่แจ๋ว INSET SPVI MCS

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: BCP รอรับที . บาท เป้าทํากําไร 22.00 บาท Cut 19.20 บาท
Technical Buy: PSL รอรับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut . บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Trading S50U กรอบ – จุด และให้ Short กรอบบน
SET50 Option: ถือ Long S50U20P ทุน 37 จุด กําไร จุด เป้า 2 จุด Cut จุด
Single Stock Futures: Short KBANKU ทุน บาท ขาดทุน 8.1% เป้า . บาท
Cut . บาท, Long STAU20 ทุน 25 บาท กําไร . % เป้า . บาท Cut 1 บาท
GOLD Futures: Trading GFQ กรอบ
บาทและให้เปิ ด Short ทีกรอบบน

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

19.80 / 22.00

Technical signal Buy : PSL

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

5.55 / 6.35

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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