ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย
1 มีนาคม 2564 |

SET Index (จุด)
1,498.60
เปลี่ยนแปลง
+1.82(+0.12%)
มูลค่าการซื้อขาย
48,171.73
ทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศที่ยืนในแดนบวกรวมถึงความคืบหน้าของวัคซีน
หนุน SET Index ประคองตัวในแดนบวกตามกรอบ 1485-1510 จุด Technical
เด่ น AMATA,SABINA SET50 Futures : สถานะ Long S50H21 ทุ น 920 จุ ด
Stop profit ที่ทุน

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุน้ ในภูมิภาคพลิกกลับมายืนในแดนบวกได้เป็ นส่วน

ใหญ่หลังจากปรับลงแรงเมือวันศุกร์ทีผ่านมา รวมถึงได้แรงหนุนจากทิศทาง Dow Jones
Futures ทีปรับ ขึน
จุด จากความคืบ หน้า ของวัคซี Johnson & Johnson ทีผ่านกา
รอนมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในสหรัฐฯ สภาพแวดล้อมทีเป็ นบวกข้างต้นหนุน SET Index
เช้า นี ปรับ ขึนตาม . จุดหรือ . % มาปิ ดที
. จุด หนุน จากหุ้นกลุ่ม ธ.พ.
(KBANK +1.41%) กลุม่ ไฟแนนซ์ (SAWAD +4.37% KTC +2.76%) และ AOT +0.78%

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,485 / 1,510

Technical signal Buy AMATA

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย ทิศทางของ SET Index ในระยะนียังคงแกว่งผันผวน

ขาดทิศทางชัดเจน โดยประเมินกรอบการเคลือนไหวในภาคบ่ายนีที
จุด แต่
อย่างไรก็ตามในเดือน มี.ค. ยังคงเชือว่าแนวโน้มยังเป็ นขาขึน จากความคาดหวังต่อการ
ฟื นตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงกําไรบริษัทฯทีเชือว่าไม่น่าจะมี Downside ในการปรับลงอย่าง
มีนยั ฯ น่าจะเป็ นแรงหนุนต่อเม็ดเงินให้เข้าสู่ตลาดหุน้ บ้านเรา ส่วนความกังวลต่อ Bond
Yield สหรัฐฯทีเร่งตัวขึนมาแรงจนทําระดับสูงสุดในรอบ ปี ที . % ในสัปดาห์ก่อน จนทํา
ให้ตลาดหุน้ ทัวโลกเกิดการปรับฐาน โดยในระยะสันอาจเห็นแรงปรับพอร์ตของนักลงทุนที
ทําให้เกิดความผันผวนในสินทรัพย์ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของฝ่ ายวิจยั ฯเชือว่า
ในระยะกลาง-ยาวภาวะที Bond Yield ทีเร่งตัวสูงขึนจะส่งผลให้เม็ดเงินเคลือนย้ายจาก
ตลาดพันธบัตรฯมาในสินทรัพย์เสียงรวมถึงตลาดหุน้ มาก

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

18.20 / 19.40

Technical signal Buy SABINA

กลยุทธ์การลงทุน ระยะสันแนะนํา หุน้ ทีได้ประโยชน์จากการใช้กญั ชงในเชิงพาณิชย์
STA, SAPPE หุน้ ทีได้ประโยชน์จากการเปิ ดเมืองและกระตุน้ เศรษฐกิจ MINT, M, CPN,
AOT, AAV SPVI ระยะกลาง-ยาวแนะนํา หุน้ ทีเป็ นเป้าหมาย Fund Flow KBANK, PTT,
SCC หุน้ ปั นผล SPALI, INTUCH, MCS, INSET

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: AMATA รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut Loss 17.60 บาท
Technical Buy: SABINA รับที 19.70 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut Loss . บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: สถานะ Long S50H ทุน จุด Stop profit ทีทุน
SET50 Option: แนะนํา Long S50H21C ที จุด เป้าทํากําไร จุด Cut จุด
Single Stock Futures: สถานะ Long CPFH ทุน . บาท Lock กํา ไร % ที
. บาท , แนะนํา Long MINTH21X ที . บาท เป้า . บาท Cut . บาท
GOLD Futures: Trading GFJ กรอบ
–
บาท และ Long ทีกรอบล่าง

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 19.70 / 21.00
*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
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