ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

24 พฤศจิกายน 2563 |

SET Index (จุด)
1,420.03
เปลี่ยนแปลง -0.40(-0.03%)
มูลค่าการซื้อขาย
58,899.38
คาด SET Index น่าจะเริ่มชะลอความร้อนแรงเพื่อรอประเมินการชุนนุมทาง
การเมื อ งในวั น ที ่ 25 พ.ย.คาดกรอบการเคลื ่ อ นไหวที ่ 1400-1435 จุ ด
Technical Buy OSP, PTT SET50 Futures: เปิดสถานะ Long S50Z20 ได้
ที่ 920 จุด เป้าทำกำไร 930 จุด และตั้ง Stop Profit ที่ทุน

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

ความคืบหน้าการทดสอบวัคซีนของ AstraZeneca ที ร่วม
ถึงกระแสข่าวเตรียมเสนอชือคุณเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้
ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่สหรัฐฯ หนุนตลาดหุน้ ในภูมิภาคยังยืนในแดนบวกเป็ น
ส่วนใหญ่นาํ โดยตลาดหุน้ ญี ปุ่ น + . % ตลาดหุน้ ออสเตรเลีย +1.23% ส่วนตลาดหุน้
ไทยเช้านีอ่อนตัวลงเล็กน้อย - . % จากแรงกดดันหุน้ กลุม่ ร.พ. กลุม่ ธ.พ. กลุม่ ค้าปลีก

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

การเมืองในประเทศกลับมาเป็ นทีจับตาหลังวันพรุง่ นี
(25 พ.ย.) กลุ่มราษฎร นัดหมายชุมนุม ทําให้นกั ลงทุนจะกลับมาอยู่ในภาวะ Wait & See
เพือรอประเมินสถานการณ์ส่งผลต่อ SET Index อยู่ในช่วงการพักตัวตามกรอบ
จุด ส่ ว นแรงกดดัน ของหุ้น กลุ่ม ร.พ. เช้า นี หลัก ๆมาจากหุ้น BH (-6.88%) และ
BDMS (-1.74%) หลัง BDMS แจ้ง ตลท.ขายหุน้ BH ทีราคา
บาทรวมมูลค่า .
หมืนล้านบาท ประเมินเป็ นลบต่อ BH เพราะนอกจากจะเป็ นการขายหุน้ ในราคาทีตํากว่า
ราคาตลาดแล้ว การหยุดลงทุนใน BH อาจส่งสัญญาณลบต่อแนวโน้มธุรกิจระยะถัดไป
โดยเฉพาะคู่แข่งใหม่ รพ. Medpark ทีฝ่ ายวิจยั กังวล จึงยังคงแนะนํา Switch ส่วน BDMS
มองบวกต่อจากกําไรพิเศษจากการขาย 1.1 พันล้านบาทและได้สภาพคล่องเพิม โดย
แผนการนําเงินไปใช้ หลักๆ คืนหนีทีมี คาดช่วยประหยัดดอกเบียใกล้เคียงกับส่วนแบ่ง
กําไร BH ทีลดลง จึงยังคงคําแนะนําซือ

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

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: OSP Follow Buy 38.75 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 37.50 บาท
Technical Buy: PTT รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 38.75 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: เปิ ดสถานะ Long S50Z ทุน จุด เป้า จุด Stop Profit ทีทุน
SET50 Option: แนะนํา Long S50Z20C ที จุด เป้า จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: สถานะ Long ADVANCZ ทุ น
. บาท ปิ ดทํา กํา ไร
63.30%,สถานะ Long CPFZ ทุน . บาท ปิ ดทํากําไร %
GOLD Futures: ถือสถานะ Short GFZ ทุน
บาท ( $) เป้าทํากําไร
บาท ( $) Cut Loss บาททจากทุน

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,400 / 1435

Technical signal Buy : OSP

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

38.75 / 41.25

Technical signal Buy : PTT

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

40.00 / 44.25

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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