ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

27 ตุลาคม 2563 |

SET Index (จุด)
1,206.30
เปลี่ยนแปลง
-1.67(-0.14%)
มูลค่าการซื้อขาย
22,217.48
คาด SET Index บ่ายนี้มีโอกาสรีบาวน์ทางเทคนิคแต่จากปัจจัยแวดล้อมที่
ยังขาดปัจจัยบวกที่มีน้ำหนักทำให้การฟื้นจำกัดในช่วง 1200-1210 จุด
สำหรับ SET50 Futures: เปิดสถานะ Short S50Z20 ทุน 750 จุด เป้าทำ
กำไร 743 จุด Cut Loss 4 จุดจากทุน

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

การปรับลงของตลาดหุน้ สหรัฐฯและราคานํามันดิบวานนี
จากความกัง วลของการแพร่ร ะบาด COVID-19 ระลอกที รวมถึ ง มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯทียังไม่คืยหน้ากดดันตลาดหุน้ เอเซียเช้านีปรับลงเป็ นส่วนใหญ่ในช่วง 0.1 ถึง -1.73 % ส่วน SET Index เช้านีปรับลง -0.14% จากแรงกดดันของหุน้ กลุม่ พลังงาน
กลุม่ ขนส่งและกลุม่ อาหาร

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,200 / 1,210

Technical signal Buy : STA

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

แม้การรายงานดัชนีชีวัดเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเช้า
นีออกมาไม่แย่กว่าคาด โดยจีนรายงานกําไรของบริษัทอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. เพิมขึน
10.1%yoy ขณะทีเกาหลีใต้รายงาน GDP Growth 3Q63 หดตัว - . %yoy น้อยกว่าตลาด
คาด - . %yoy แต่อย่างไรก็ตามความกังวลต่อสถานการณ์ COVID-19 ยังมีนาหนั
ํ ก
มากกว่าประกอบกับสถานการณ์การเมืองในประเทศยังมีความไม่แน่นอนอยู่สงู น่าจะทํา
ให้ตลาดหุน้ บ้านเรายังขึนได้จาํ กัด แต่อย่างไรก็ตามการปรับลงมาแรงของ SET Index
ในช่วงเช้านีทําให้เกิดสัญญาณ Oversold ในภาพราย นาทีระยะสันจึงมีโอกาสรีบาวน์
โดยมองกรอบการเคลือนไหวบ่ายนีที
จุด แต่ทงนี
ั หากปิ ดหลุด
จุด มอง
เป็ นสัญญาณลดนําหนักการ Trading อีกครัง

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

31.00 / 34.00

Technical signal Sell : MINT

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

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

Technical Buy: STA รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 30.00 บาท
Technical Sell: MINT Short ที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 18.00 บาท

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง

ย้อนรอยกลยุทธ์
SET50 Futures: เปิ ด Short S50Z ทุน จุด เป้า จุด Cut Loss จุดจากทุน
SET50 Option: แนะนํา Long S50Z20P ที จุด เป้ากําไร จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: ถือ Short CENTELZ ทุน . บาท เป้า . บาท Lock
กําไร % , ถือ Long STAZ ทุน . บาท เป้า บาท Cut loss 0.70 บาท
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFV20 ในกรอบ 28080 – 28380 บาท

16.00 / 17.50
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