ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย
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SET Index (จุด)
1,368.80
เปลี่ยนแปลง
+4.21(+0.31%)
มูลค่าการซื้อขาย
44,832.70
ความกังวลต่อการแพร่ระบาด COVID-19 ในต่างประเทศ รวมถึงค่าเงินบาท
ที่กลับมาอ่อนค่าอาจทำให้ Fund Flow ชะลอการไหลเข้า มอง SET Index
บ่ายนี้แกว่งในกรอบ 1360-1375 จุด Technical Buy CPF, TKN สำหรับ
SET50 Futures: แนะนำ Trading S50Z20 ในกรอบ 880 – 893 จุ ด และ
Short กรอบบน

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

ความกังวลต่อ การแพร่ร ะบาด COVID-19 ในหลาย
ประเทศกลับ มามี น ําหนัก มากกว่ า ความคื บ หน้า ของวคซี น หลัง จากสหรัฐ ฯมี ก ารใช้
มาตรการเข้มงวดมากขึนในบางเมื อ ง ส่ว นญี ปุ่ นจํา นวนผู้ติดเชื อรายวันมากทีสุดเป็ น
ประวัติการณ์ กดดันดัชนี Nikkei ลดลง - . % เช่นเดียวกับตลาดหุน้ ในภูมิภาคเช้านีพักตัว
เป็ นส่วนใหญ่ ส่วน SET Index เช้านีปรับขึนเล็กน้อย . % หลังการชุมนุมวานนีไม่มี
เหตุการณ์รุนแรงเพิมเติมแต่ยงั คงต้องติดตามการชุมนุมในระยะถัดไป ส่วนหุน้ กลุ่มทีหนุน
ตลาดเช้า นี หุ้น กลุ่ม ธ.พ. (KBANK +2.12% SCB +1.21%) กลุ่ม ปิ โ ตรฯ (IVL +7.02%)
สวนทางกลุม่ ค้าปลีก (CPALL -1.19% CRC -2.17%)และพลังงานทีกลับมากดดัน

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

แรงหนุนจาก Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติเป็ น
ปั จจัยสําคัญทีทําให้การปรับขึนของ SET Index ในเดือนนีปรับขึน 14.55% แต่อย่างไรก็
ตามในระยะสันเชือว่าอัตราการไหลเข้ามีโอกาสชะลอลงเพือลดความเสียง Fx Loss จาก
ความผันผวนของค่าเงินบาททีพลิกอ่อนค่าลง . % (ล่าสุดอยู่ที 30.38 บาท/usd) หลัง
การประชุม กนง. วานนีส่งสัญญาณดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเร็วซึงจะมีการประชุมใน
วันพรุง่ นี ( พ.ย.) ภายใต้สถานการณ์ขา้ งต้นอาจทําให้ SET Index บ่ายนีแกว่งพักตัวใน
กรอบ 1360-1375 จุด ทังนีหากประเมินจากสัญญาณทางเทคนิคการปิ ดของ SET Index
ควรปิ ดเหนือ
จุด เพือให้เกิดสัญญาณบวกจากการผ่านแนวต้านเดิมที
จุด

กล ยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น หุ้น ที ถูก เข้า คํา นวณในดัช นี MSCI ชอบ TISCO VGI หุ้น ได้
ประโยชน์จากวัคซีน CRC AAV MINT หุน้ กําไรมีแนวโน้มเติบโต STGT BAM CPF TPIPL

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: CPF รับที 28.00 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 27.00 บาท
Technical Buy: TKN รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 10.50 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Trading S50Z ในกรอบ – จุดและ Short กรอบบน
SET50 Option: แนะนํา Long S50Z20P ที จุด เป้า จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: แนะนําเปิ ด Long ADVANCZ ที บาท เป้า บาท และ
Cut Loss บาทจากทุน,ถือ Long PTTZ ทุน . บาท เป้า บาท Cut . บาท
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFZ กรอบ
–
บาท (
–
$)

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,360 / 1375

Technical signal Buy : CPF

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

28.00 / 30.75

Technical signal Buy : TKN

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

10.90 / 11.80

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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