ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

26 พฤศจิกายน 2563 |

SET Index (จุด)
1,426.43
เปลี่ยนแปลง +10.71(+0.76%)
มูลค่าการซื้อขาย
40,469.95
ตลาดฟื้นตัวได้ตามสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีความรุนแรง แต่ปัจจัย
ขับเคลื่อนยังเงียบๆ บวกกับมูลค่าซื้อขายเริ่มลดลง บ่ายนี้จึงคาด SET
Index อาจขยับขึ้นได้ไม่มาก กรอบบริเวณ 1400-1435 จุด Technical
Buy ICHI,SVI SET50 Futures: แนะนำ Trading S50Z20 กรอบ 920940 จุด และให้เปิด Long ที่กรอบล่าง

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

ตลาดหุน้ ในภูมิภาคเช้านีเริมลดช่วงบวกลง และมีแกว่ง
สลับลบบางประเทศ หลังตลาดสะท้อนความคืบหน้าประเด็นวัคซีนมาในระดับหนึงแล้ว
รวมถึงดัชนีชีนําเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอบางส่วน โดยตลาดหุน้ ไต้หวันปรับขึน . %, อิน
โดนิเซีย . % สวนทางตลาดหุน้ ฟิ ลิปปิ นส์ลดลง - . % ขณะที SET Index ปรับขึนแรง
สุดในภูมิภาค . % จากแรงกดดันทางการเมืองทีผ่อนคลายลง หนุนหุน้ Laggard ขนาด
ใหญ่ฟืนแรง อาทิ DELTA เพิมขึน 8.4%, SCGP 5.1%, BH 8.3% ฯลฯ

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,400 / 1435

Technical signal Buy : ICHI

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

แม้ SET Index จะปรับขึนช่วงเช้าแรงสุดในภูมิภาค แต่
มูลค่าซือขายเบาลงเหลือ หมืนล้านบาท (เช้าวานนี . หมืนล้านบาท) บวกกับการนัด
ชุมนุมรอบถัดไปยังต้องติดตามอยู่ บ่ายนีจึงคาด SET Index อาจขยับขึนได้ไม่มาก อยู่ใน
กรอบ
จุด ส่วนประเด็นสนับสนุนโฟกัสข้ามไปสัปดาห์หน้า คือ การพิจารณา
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจชุดใหม่ของไทย ทังมาตรการรถเก่าแลกรถใหม่ (แนะนํา AH,
SAT) และคนละครึงเฟส (แนะนํา OSP, ICHI, SAPPE) ซึงช่วงเช้าวันนี นายกรัฐมนตรี
ยืนยันว่า มาตรการคนละครึง เฟส จะเกิดขึนแน่นอน

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

10.90 /11.90

Technical signal Buy : SVI

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: ICHI รับที 10.90 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut . บาท
Technical Buy: SVI รับที 4.80 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 4.64 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Trading S50Z กรอบ - จุดและ Long ทีกรอบล่าง
SET50 Option: รอเปิ ด Long S50Z20C ที จุด เป้า จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: แนะนํา ให้ร อเปิ ด Long PTTZ ที บาท เป้า ทํา กํา ไรที
บาท Cut Loss . บาทจากทุน , แนะนําให้รอทํา Follow Long OSPZ เมือราคาผ่าน
บาทขึนไป เป้าทํากําไร บาท Cut Loss . บาทจากทุน
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFZ20
–
บาท และ Long ทีกรอบล่าง

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

4.80 / 5.15

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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