ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

23 พฤศจิกายน 2563 |

SET Index (จุด)
1,415.82
เปลี่ยนแปลง +26.48(+1.91%)
มูลค่าการซื้อขาย
60,101.31
การส่งออกเดือน ต.ค. ออกมาต่ำกว่ำคาด แต่หากประเมิน 10M63 ยังถือ
ใกล้ เ คี ย งคาด ส่ ว น SET Index บ่ า ยนี ้ ค าดชะลอการปรั บ ขึ ้ น ตามกรอบ
1400-1420 จุ ด หลั ง บวกแรงมากในช่ ว งเช้ า Technical Buy GFPT,
BGRIM SET50 Futures: แนะนำ Trading S50Z20 กรอบ 910-930 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

ตลาดหุน้ ในภูมิภาคยังคงปรับขึนต่อเนืองแม้จาํ นวนผูต้ ิด
เชือ COVID-19 ยังคงเร่งตัวขึนในหลายประเทศ นําโดยตลาดหุน้ เกาหลีใต้ + . % ตลาด
หุน้ ไต้หวัน + . % ตลาดหุน้ จีน + . % ส่วนบ้านเราเช้านีการรายงานยอดส่งออกเดือน
ต.ค. หดตัว . %yoy แย่กว่าตลาดคาดหดตัว %yoy (หากหักนํามัน ทองคํา อาวุธ การ
ส่งออกไทยติดลบน้อยลงเหลือ 4.89%) ส่วนการนําเข้าหดตัว . %yoy มากกว่าตลาด
คาดหดตัว . %yoy ภาพรวม M63 การส่งออกหดตัวเฉลีย . %yoy (ใกล้เคียงกับ
ฝ่ ายวิจยั ฯคาดหดตัว %yoy) ส่วนการนําเข้าหดตัว - . %yoy หนุนเกินดุลการค้า .
หมืนล้านเหรียญฯ ซึงเป็ นอีกหนึงปั จจัยกดดันเงินบาทแข็งค่า ส่วน SET Index เช้านีปรับ
ขึน + . % โดยเป็ นการปรับขึนกระจายในเกือบทุกอุตสาหกรรมยกเว้นกลุม่ ประกันฯ

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

การปรับขึนของ SET Index เดือนทีผ่านมา 18.40%
ทําให้ PER63 สูงกว่า 28 เท่า ซึงในทาง Valuation ถือเป็ นระดับทีไม่ถูกแล้ว แต่อย่างไรก็
ตามหากทิศทาง Fund Flow ยังคงไหลเข้าจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ SET Index ยังคง
ยื น ระยะได้ โดยทางเลื อ กการลงทุน ในปั จ จุบัน ควรให้น าหนั
ํ ก กับ หุ้น พื นฐานแกร่ง ทีมี
แนวโน้ ม ผลประกอบการฟื นตั ว ในปี และยั ง ราคาหุ้ น มี Upside เมื อเที ย บกั บ
ปั จจัยพืนฐาน โดยฝ่ ายวิจัยฯได้มีการคัดเลือกหุน้ ภายใต้เงือนไขดังกล่าวประกอบด้วย
OSP SCC BGRIM CPF BAM STGT TPIPL และ PR9 สําหรับภาคบ่ายคาด SET Index
น่าจะชะลอการปรับขึนตามกรอบ
จุด

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,400 / 1420

Technical signal Buy : GFPT

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

12.60 / 13.80

Technical signal Buy : BGRIM

กลยุทธ์การลงทุน (อื่นๆ)

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง

หุน้ ทีถูกเข้าคํานวณในดัชนี MSCI ชอบ TISCO VGI หุน้
ได้ประโยชน์จากวัคซีน CRC AAV PR9 BDMS หุน้ Laggard Play ADVANC

Technical Buy: GFPT Follow Buy12.60 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 12.10 บาท
Technical Buy: BGRIM Follow Buy . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 48.00 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Trading S50Z ในกรอบ - จุด
SET50 Option: แนะนํา Long S50Z20C ที จุด เป้า จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: เปิ ดสถานะ Long ADVANCZ ทุน . บาท กําไร . %
เป้า
บาท Lock กําไร % ที 177.50 บาท ,ถื อสถานะ Long CPFZ ทุน .
บาท กําไร . % เป้าทํากําไร . บาท Lock กําไร %ที . บาท
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFZ กรอบ
–
บาท (
–
$)

49.50 / 53.75
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