ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

26 ตุลาคม 2563 |

SET Index (จุด)
1,213.09
เปลี่ยนแปลง
-0.52(-0.04%)
มูลค่าการซื้อขาย
23,265.17
ปั จ จั ย การเมื อ งในประเทศและความกัง วลต่ อ COVID-19 ที ่ แ พร่ ร ะบาด
ระลอก 2 กดดัน SET Index แกว่งซึมในกรอบ 1200-1220 จุด Technical
Buy SPVI,BAM สำหรับ SET50 Futures: แนะนำ Trading S50Z20 กรอบ
755 – 770 จุด และ Short ที่กรอบบน

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีจํานวนผูต้ ิดเชือกลับมา
เร่งตัว โดยเฉพาะสหรัฐฯ อิตาลี สเปนและฝรังเศสทีจํานวนผูต้ ิดเชือรายวันพุ่งขึนสูงสุด
กดดันราคานํามันดิบและตลาดหุน้ ในภูมิภาคเช้านีปรับลงเป็ นส่วนใหญ่ สําหรับ SET
Index แกว่งติดลบอ่อนๆ กดดันจากหุน้ กลุม่ พลังงาน กลุม่ ค้าปลีกและกลุม่ ร.พ. โดยมูลค่า
การซือขายครึงเช้าอยู่ที . หมืนล้านบาท

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,200 / 1,220

Technical signal Buy : SPVI

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

คาด SET Index ยังคงปรับขึนได้ยากจากนักลงทุนอยู่
ในภาวะติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศทังในสภาทีวันนีเริมประชุมสมัยวิสามัญฯ
วันแรก อีกทังติดตามกลุ่มผูช้ ุมนุมจะมีการนัดรวมตัวที สามย่าน และเคลือนย้ายมวลชน
มาชุมนุมทีสถานฑูตเยอรมันในช่วงเย็น ซึงภายใต้ความแน่นอนข้างต้นยังเป็ นปั จจัยกดดัน
ให้ SET Index ขึนได้ยากและบ่ายนีแกว่งซึมในกรอบ
จุด ส่วนประเด็นอืนๆที
ต้องติดตามวันนีการรายงานงบ Q63 ของ HMPRO คาดกําไรอยู่ที . พันล้านบาท หด
ตัว . %yoy แต่ขยายตัว . %qoq และการรายงานยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯเดือน
ก.ย. คาดขยายตัว . %mom เทียบกับเดือนก่อนขยายตัว . %mom

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

3.36 / 3.90

Technical signal Buy : BAM

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

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: SPVI รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 3.26 บาท
Technical Buy: BAM รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 19.60 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์
SET50 Futures: แนะนํา Trading S50Z20 กรอบ 755 – 770 จุด และ Short ทีกรอบบน
SET50 Option: แนะนํา Long S50Z20P ที จุด เป้ากําไร จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: ถือ Short CENTELZ ทุน . บาท เป้า . บาท Lock
กําไร % , เปิ ด Long STAZ ได้ที . บาท เป้า บาท Cut loss 0.70 บาท
GOLD Futures: Trading GFV ในกรอบ
–
บาท (
–
$)

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

20.20 / 21.90

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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