ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

29 ตุลาคม 2563 |

SET Index (จุด)
1,204.83
เปลี่ยนแปลง
-3.11(-0.26%)
มูลค่าการซื้อขาย
26,839.54
SET Index เช้านี้แกว่งในแดนลบตามตลาดหุ้นภูมิภาค จากปัจจัยแวดล้อม
กดดันทั้ง COVID-19 และการเมือง บ่ายนี้คาดแกว่งออกข้างที่ 1200-1225
จุด สำหรับ SET50 Futures: เปิดสถานะ Short S50Z20 ได้ที่ทุน 749 จุด
เป้าทำกำไรที่ 740 จุด Cut Loss 4 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

ความกังวลต่อการแพร่ระบาด COVID- ระลอก ใน
ยุโรปและสหรัฐฯ สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์ทัวโลกรวมถึงตลาดหุน้ เอเซียเช้านีปรับลง
เป็ นส่วนใหญ่ นําโดยตลาดหุน้ ออสเตรเลีย - . % และตลาดหุน้ ฟิ ลิปปิ นส์ -2.01% ส่วน
SET Index ปรับลงเล็กน้อย - . % จากแรงกดดันของหุน้ กลุ่มพลังงาน PTT -1.59%
และ กลุม่ ค้าปลีก GLOBAL -7.45%

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,200 / 1,225

Technical signal Buy : WORK

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย ปัจจัยแวดล้อมยังมีนาหนั
ํ กในทางลบจาก COVID-

ที
ทําให้หลายประเทศกลับมาใช้มาตรการเข้มงวด ส่วนในประเทศยังต้องติดตามประเเด็น
ทางการเมืองทีวันนีมีนดั กลับมาชุมนุม ซึงทําให้ SET Index ยังอยู่ในภาวะหัวเลียวหัวต่อ
โดยหากหลุดแนวรับ
จุด จะเป็ นสัญญาณลบทางเทคนิคทีเปิ ด Downside มาที
จุด แต่หากยืนได้การเคลือนไหวจะกลับมาออกข้างในกรอบ
จุด ส่วน
ประเด็นอืนๆ เช้านีการประชุม BOJ คงมาตรการการเงินตามเดิม แต่ปรับ GDP Growth
หดตัว - . %yoy จากเดิม - . %yoy ส่วนประเด็นทีต้องติดตาม คํานีรายงาน GDP
Growth 3q63 สหรัฐฯ คาดขยายตัว 31%qoq

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

9.85 / 10.60

Technical signal Sell : HANA

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

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: WORK Follow Buy ที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 9.55 บาท
Technical Sell: HANA Short ที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 46.00 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์
SET50 Futures: เปิ ด Short S50Z ได้ที จุด เป้าทํากําไรที จุด Cut จุด
SET50 Option: ถือ Long S50Z20P ทุน จุด เป้าทํากําไร จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: แนะนํา Short MINTZ20X . บาท เป้าทํากําไร . บาท
Cut Loss . บาท, สถานะ Long STAZ ทุน . บาท ปิ ดทํากําไร %
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFZ ในกรอบ
–
บาท (
–
1890$) และให้เปิ ด Long ทีกรอบล่าง

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

40.00 / 44.75

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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