ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

20 พฤศจิกายน 2563 |

SET Index (จุด)
1,378.23
เปลี่ยนแปลง
+8.81(+0.64%)
มูลค่าการซื้อขาย
41,758.16
ค่าเงินบาทเริ่มแกว่งทรงตัวหลังจากมาตรการ ธปท. ไม่แรงกว่าคาด ส่วน
SET Index บ่ายนี้มองยืนในแดนบวกตามกรอบ 1370-1385 จุด Technical
Buy ROJNA, NYT สำหรับ SET50 Futures: Short S50Z20 ทุน 893 จุด
ปิดทำกำไร 8 จุด บ่ายนี้แนะนำ Wait & See

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

ความกังวลต่อการแพร่ระบาด COVID-19 ทําให้ตลาดหุน้
ในภูมิภาคเช้านีแกว่งบวกลบเป็ นรายประเทศ โดยตลาดหุน้ ญีปุ่ น Underperform -0.53%
จากจํานวนผูต้ ิดเชือในประเทศเร่งตัว ส่วนหุน้ ในกลุ่ม TIP บวกได้ค่อนข้างดีนาํ โดยตลาด
หุ้น ฟิ ลิป ปิ น ส์ + . % ส่ว น SET Index เช้า นี ยัง ปรับ ขึน . % หนุน จากหุ้นกลุ่ม ธ.พ.
(KBANK +5.13% SCB +2.97% BAY +3.8%) กลุ่ ม อสั ง หาฯ (AWC +3.9%)และกลุ่ ม
ร.พ. (BDMS +2.21% , PR9 +2.75%)

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,370 / 1385

Technical signal Buy : ROJNA

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

ธปท. เผยมาตรการชะลอการแข็งค่าเงินบาทเช้านี
ประกอบด้วย ) ให้คนไทยฝากเงินตราต่างประเทศได้เสรี (FCD) และโอนเงินระหว่าง
บัญชี FCD ของคนไทยได้เสรี ) ปรับเกณฑ์ใ ห้นักลงทุน รายย่อ ยและสถาบัน สามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้สะดวกมากขึนและ ) ให้ผูล้ งทุนตราสารหนีไทยต้อง
ลงทะเบียนแสดงตัวตก่อนซือ ประเมินมาตรการข้างต้นคล้ายกับปี
ซึงพยายาม
ผลักดัน ให้เ ม็ด เงิ น ไหลออก โดยการตอบสนองค่า เงิ น บาทเช้า นี เริมชะลอการอ่อ นค่า
เนืองจากมาตรการดังกล่าวไม่ได้เข้มงวดมากนัก ทังนีหากค่าเงินบาทเริมผันผวนน้อยลง
และกลับมาพลิกแข็งค่าอาจเป็ นสัญญาณชีนําถึง Flow ต่างชาติไหลเข้าอีกครัง สําหรับ
ทิศทาง SET Index ภาคบ่ายคาดกรอบการเคลือนไหวที
จุด

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

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

4.10 / 4.38

Technical signal Buy : NYT

ประโยชน์จากวัคซีน CRC AAV MINT หุน้ กําไรมีแนวโน้มเติบโต STGT BAM CPF TPIPL

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง

Technical Buy: ROJNA Follow Buy 4.10 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 3.96 บาท
Technical Buy: NYT Follow Buy . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 3.22 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: สถานะ Short S50Z ทุน จุด ปิ ดทํากําไร จุด บ่ายนี Wait&See
SET50 Option: แนะนํา Long S50Z20P ที จุด เป้า จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: เปิ ด Long ADVANCZ ทุน . บาท เป้า
บาท Cut
Loss บาท,ถือ Long PTTZ ทุน . บาท เป้า บาท Cut . บาท
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFZ กรอบ
–
บาท (
–
$)

3.32 / 3.72
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