ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย
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SET Index (จุด)
1,216.95
เปลี่ยนแปลง
+8.00(+0.66%)
มูลค่าการซื้อขาย
26,879.71
SET Index เช้ า นี้ ฟ ื ้ น ตั ว ได้ ด ี ก ว่ า ตลาดหุ ้ น ภู ม ิ ภ าคหลั ง ปรั บ ตั ว
Underperform มานาน แต่จากปัจจัยแวดล้อมที่ยังไม่ได้มีประเด็นบวกหนุน
ทำให้การขึ้นจำกัดที่ 1225 จุด สำหรับ SET50 Futures: แนะนำ Trading
S50Z20 ในกรอบ 745 – 770 จุด และเปิด Short ที่กรอบบน

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

ตลาดหุน้ ในภูมิภาคเช้านีแกว่งบวกลบกระจัดกระจาย
โดยตลาดหุน้ เกาหลีใต้และจีนบวกเด่น สวนทางหุน้ กลุ่ม TIP ทีตลาดหุน้ ฟิ ลิปปิ นส์และอิน
โดนิ เ ซี ย ปรับ ลง ส่ ว น SET Index เช้า นี ปรับ ขึ น 0.66% Outperform ตลาดหุ้น ภูมิ ภ าค
หนุน จากหุ้น กลุ่ม พลัง งานนํา โดย GULF +1.79% PTT 0.78% PTTEP 0.94% หุ้น กลุ่ม
ธ.พ. BBL +3.19% KBANK +2.02% และ SCB +2.30% ส่ว นหุ้น ทีกดดัน นํา โดยกลุ่ม
ขนส่ง AOT -1.38% กลุม่ ค้าปลีก CRC -3.60%

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,200 / 1,225

Technical signal Buy : DCC

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย การฟื นตัวแกร่งกว่าตลาดหุน้ ในภูมิภาคสาเหตุหนึงมา

จาก SET Index Underperform ตลาดหุน้ ภูมิภาคมานาน สะท้อนจากดัชนี MSCI Asia
Ex Japan เพิมขึน 5%MTD สวนทาง SET Index ทีลดลง -2%MTD จากความกังวลต่อ
ประเด็นการเมืองในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเชือว่าสถานการณ์โดยรวมยังคงเสียงทีจะ
เห็นความร้อนแรงต่อไปจากรัฐบาลยากทีจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มผูช้ ุมนุม
สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ Fund Flow ต่างชาติและสถาบันในประเทศยังไม่ซือสุทธิอย่าง
ต่อเนืองทําให้ SET Index ยังคงฟื นตัวได้จาํ กัดทีบริเวณแนวต้าน
จุด ส่วนประเด็น
อืนๆเช้านี สศอ.รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. เพิมขึน . %mom โดย
เพิ มขึ นเป็ นเดื อ นที จากอุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมเครื องใช้ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนวันนีติดตามการรายงานสต็อคนํามันดิบสหรัฐฯ คาดเพิมขึน . mb

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

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: DCC Follow Buy ที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 2.32 บาท
Technical Buy: MTC รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 52.25 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์
SET50 Futures: แนะนํา Trading S50Z ในกรอบ – จุดและ Short กรอบบน
SET50 Option: ถือ Long S50Z20P ทุน จุด เป้ากําไร จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: สถานะ Short CENTELZ ทุน . บาท ปิ ด Lock กําไร %,
แนะนําถือ Long STAZ ทุน . บาทกําไร % เป้า บาท Cut loss 0.70 บาท
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFZ ในกรอบ
–
บาท

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

2.40 / 2.72

Technical signal Buy : MTC

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

53.75 / 58.00

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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