ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

25 พฤศจิกายน 2563 |

SET Index (จุด)
1,407.38
เปลี่ยนแปลง
+5.75(+0.41%)
มูลค่าการซื้อขาย
69,183.84
การชุมนุมการเมืองที่แม้จะย้ายที่ชุมนุมแต่ยังต้องให้น้ำหนักว่าจะมีความ
รุนแรงเพิ่มเติมหริอไม่บ่ายนี้จึงคาด SET Index พักตัวกรอบ 1400-1420
จุ ด Technical Buy SAPPE, Technical Sell HANA SET50 Futures:
แนะนำ Trading S50Z20 กรอบ 905-930 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

ตลาดหุ้น ในภูมิภ าคเช้า นี แกว่งสลับบวกลบเป็ น ราย
ประเทศหลังจากตอบรับประเด็นบวกจากความคิบหน้าของวัคซีน การถ่ายโอนอํานาจ
ทางการเมื องสหรัฐฯ โดยตลาดหุ้น ญี ปุ่ นปรับ ขึน . % ตลาดหุ้น อิน โดนิเซียปรับ ขึน
0.23% สวนทางตลาดหุ้นฟิ ลิป ปิ น ส์ทีลดลง - . % ส่วน SET Index ปรับขึนเล็กน้อ ย
0.41% หนุนจากหุน้ กลุ่มพลังงานและกลุ่ม ธ.พ. โดยมูลค่าการซือขายหนาแน่น . หมืน
ล้านบาท

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,400 / 1420

Technical signal Buy : SAPPE

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

แม้ SET Index จะปรับขึนช่วงเช้า . % แต่ระหว่าง
ชัวโมงซือขายอยู่ในความผันผวนสูง สะท้อนได้จากการปรับขึน จุด ในช่วงแรกก่อนจะ
ลดลงช่วงบวกลงมาเหลือบวกเพียง . จุด โดยสาเหตุหลักมาจากความกังวลต่อการ
ชุมนุมการเมืองทีแม้จะย้ายทีการชุมนุมแต่ยงั ต้องให้นาหนั
ํ กว่าจะมีความรุ นแรงเพิมเติม
หริอไม่ สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ทิศทางของตลาดภาคบ่ายยังคงขาดความชัดเจนและ
แกว่งผันผวนในกรอบ 1400 - 1420 จุด ส่วนประเด็นอืนๆทีต้องติดตามวันนีการรายงาน
สต็อคนํามันดิบสหรัฐฯ คาดเพิมขึน . ล้านบาร์เรลและรายงาน FED Minutes เดือน
ต.ค. ทีผ่านมาว่าจะมีการส่งสัญญาณใช้มาตรการผ่อนคลายเพิมเติมหรือไม่

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

22.30 / 24.00

Technical signal Sell : HANA

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: SAPPE รับที 22.30 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 21.60 บาท
Technical Sell: HANA Short ที 38.25 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 39.50 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Trading S50Z กรอบ - จุด
SET50 Option: แนะนํา Long S50Z20C ที จุด เป้า จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: แนะนํา ให้รอเปิ ด Long PTTZ ที . บาท เป้า ทํา กํา ไรที
. บาท Cut Loss . บาทจากทุน , แนะนําให้รอทํา Follow Long OSPZ เมือ
ราคาผ่าน บาทขึนไป เป้าทํากําไร บาท Cut Loss . บาทจากทุน
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFZ กรอบ
–
บาท Long ทีกรอบล่าง

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

35.50 / 38.25

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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