ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย
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SET Index (จุด)
1,437.71
เปลี่ยนแปลง
+4.15(+0.29%)
มูลค่าการซื้อขาย
46,156.98
ตลาดเริ่มขาดปัจจัยใหม่หนุนน่าจะทำให้ SET Index แกว่งผันผวนในกรอบ
1420-1445 จุด ชอบหุ้นที่ปัจจัยกำไรมีแนวโน้มเติบโต AAV BGRIM CCP
Technical Buy SEAOIL,THANI SET50 Futures: แ น ะ น ำ Trading
S50Z20 กรอบ 923-945 จุด และให้เปิด Long ที่กรอบล่าง

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

การรายงานตัวเลขกําไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือน ต.ค.
เติบโต . %yoy ดีขึนจากเดือน ก.ย. ทีเติบโต . %yoy หนุนตลาดหุน้ จี นเช้านี
เพิมขึน . % ส่วนตลาดหุน้ อืนๆแกว่งบวก/ลบเป็ นรายประเทศหลังจากเริมขาดปั จจัย
ขับเคลือน โดยตลาดหุน้ ฟิ ลิปปนส์ถูก Take Profit -1.97% ตลาดหุน้ อินโดนิเซีย + . %
ส่ ว น SET Index +0.29% หนุ น จากหุ้น กลุ่ ม ชิ นส่ ว น (DELTA +8.9%) ตามด้ว ยกลุ่ ม
โรงไฟฟ้า (EGCO 4.88% GPSC +2.47% BGRIM 2.03%) สวนทางกลุ่ม ธ.พ. พักตัวจาก
SCB BBL และ KBANK ทีลดลงราว %

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,420 / 1445

Technical signal Buy : SEAOIL

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

สภาพแวดล้อมวันนียังไม่มีปัจจัยทีมีนาหนั
ํ ก ส่วน
ประเด็นทีน่าจะสร้างความผันผวนต่อตลาดน่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์หน้าเริมจากวันที
พ.ย. – ธ.ค.การประชุมกลุ่ม OPEC+ ทีตลาดคาดว่าจะเห็นการขยายตัดลดกําลังการ
ผลิตในระดับ . mbpd ต่อไปจากเดิมทีจะสินสุดในเดือน ธ.ค.63 ถัดมาวันที ธ.ค.
ติดตามการประชุมกลุ่ม รมว. ของกลุ่ม EU ว่าจะมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จเพิมเติ ม
หรือ ไม่ ส่ว นบ้า นเราวัน ที ธ.ค. ให้ค วามสนใจไปทีการประชุม ศบศ. คาดเห็ น ความ
คืบหน้ามาตรการกระตุน้ เพิมเติม นอกจากนียังมีผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ใน
เรืองคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมข้างต้นคาดว่าจะ
ทําให้ SET Index พักตัวตามกรอบ
จุด

กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น หุ้น ที ถูก เข้า คํา นวณในดัช นี MSCI ชอบ TISCO VGI หุ้น ได้

ประโยชน์ จ ากวั ค ซี น CRC AAV PR9 BDMS หุ้ น Laggard Play ADVANC หุ้ น ผล
ประกอบการปี ฟื น OSP SCC BGRIM CPF BAM STGT TPIPL หุน้ จิวแต่แจ๋ว CCP

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: SEAOIL รับที 2.58 บาท เป้าทํากําไร 2.92 บาท Cut 2.48 บาท
Technical Buy: THANI รับที 3.80 บาท เป้าทํากําไร 4.18 บาท Cut 3.68 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Trading S50Z20 กรอบ 923-945 จุด และ Long ทีกรอบล่าง
SET50 Option: รอเปิ ด Long S50Z20C ที จุด เป้า จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: แนะนํา Long AAVZ ที . บาท เป้าทํากําไรที . บาท
และ Cut Loss ที . บาทจากทุน, แนะนําให้รอทํา Follow Long OSPZ เมือราคา
ผ่าน บาทขึนไป เป้าทํากําไร บาท Cut Loss . บาทจากทุน
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFZ ช่วง
–
บาท ( - $)

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

2.58 / 2.92

Technical signal Buy : THANI

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

3.80 / 4.18

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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