ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

22 ตุลาคม 2563 |

SET Index (จุด)
1,222.15
เปลี่ยนแปลง +11.48(+0.95%)
มูลค่าการซื้อขาย
29,487.55
รัฐฯส่งสัญญาณถอย 1 ก้าวหนุน SET Index พลิกยืนในแดนบวก แต่ยัง
ต้ องติดตามท่ าที ของผู้ ชุมนุม บ่ ายนี้คาดพื้นที่การขึ้นจำกั ดที่ แ นวต้ า น
1220/1230 จุ ด Technical Buy ORI,NEX สำหรั บ SET50 Futures:
แนะนำ Trading S50Z20 กรอบ 755 – 770 จุด และให้เปิด Short ที่กรอบ

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

ตลาดหุน้ ภูมิภาคเช้านีปรับลงเป็ นส่วนใหญ่นาํ โดยตลาด
หุน้ เกาหลีใต้ - . % ตลาดหุน้ ญีปุ่ น - . % ตลาดหุน้ จีน - . % สวนทางตลาดหุน้ บ้าน
เราเช้า นี ปรับ ลงในช่ว งแรกก่ อ นพลิก มายื น ในแดนบวก . % หลัง มี ยกเลิก ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงในเขต กทม. โดยหนุนจากหุน้ ในกลุ่มอาหาร กลุ่ม
พลังงานและกลุ่มขนส่ง ส่วนหุน้ ปรับลงวันนีกลุ่มชินส่วนทีเกิดแรง Take Profit หลังจาก
ปรับขึนแรงในช่วงก่อนหน้า

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,215 / 1,230

Technical signal Buy : ORI

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

ประเมินสถานการณ์การเมืองดูเหมือนว่าภาครัฐฯจะส่ง
สัญญาณถอย ก้าวชัดเจนขึน ทังนีต้องติดตามท่าทีกลุม่ ผูช้ มุ นุมต่อไป เพราะข้อเรียกร้อง
ต่างๆยังอยู่เหมือนเดิม หากท่าทีผูช้ ุมนุมไม่เปลียนเชือว่าสัญญาณผ่อนคลายต่างๆจาก
หายไปทําให้ SET Index ยังขึนได้จาํ กัดและติดทีบริเวณแนวต้าน
/
จุด ส่วน
ประเด็นอืนๆเช้านีกระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ก.ย.63 หดตัว - . %yoy
ถือเป็ นการฟื นตัวต่อเนืองเป็ นเดือนที และดีกว่าตลาดคาดหดตัว -4.2%yoy หนุนจาก
การส่งออกสินค้าเกษตร ชินส่วนฯและถุงมือยาง ส่วนนําเข้าหดตัวมากกว่า - . %yoy
สําหรับ M63 ยอดส่งออกหดตัว - . %yoy ขณะทีแนวโน้มช่วงเหลือของปี น่าจะทยอยฟื น
ตัวได้ตามตลาดสําคัญหลายตลาดกลับมาขยายตัวอีกครังมองเป็ น Sentiment บวกต่อ
TU STGT และ STA

กลยุทธ์การลงทุน หุน้ 3Q63 คาดกําไรเติบโต STA TU MTC ORI INSET MTC ORI
หุน้ ทีได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐชอบ JMART HMPRO หุน้ ปั นผล TISCO DCC

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: ORI รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 6.55 บาท
Technical Buy: NEX รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 4.10 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์
SET50 Futures: Trading S50Z กรอบ – จุด และให้เปิ ด Short ทีกรอบบน
SET50 Option: แนะนํา Long S50Z20P ที จุด เป้ากําไร จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: แนะนํา Short CENTELZ ที บาท เป้า . บาท Cut 0.60
บาท , เปิ ดสถานะ Long STAZ ได้ที . บาท เป้า บาท Cut . บาทจากทุน
GOLD Futures: แนะนําให้ Trading GFV20 ในกรอบ
–
บาท

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

6.75 / 7.30

Technical signal Buy : NEX

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

4.22 / 4.72

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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