ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย
3 มีนาคม 2564 |

SET Index (จุด)
1,527.76
เปลี่ยนแปลง +24.40(+1.62%)
มูลค่าการซื้อขาย
61,278.86
ตลาดหุ้นภูมิภาคยืนในแดนบวกทุกประเทศ นำโดยตลาดหุ้นไทยที่เช้านี้แกร่งสุดใน
ปฐพี โดยแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Laggard อย่าง CPALL PTT และ CPF ด้าน SET
Index บ่ายนี้คาดแกว่งทดสอบแนวต้าน 1530 จุด โดยแนวรับขยับมาที่ 1520 จุด
Technical เด่น ILM,KEX สำหรับ SET50 Futures : สถานะ Long S50H21 ทุน
925 จุด ปิดรับรู้กำไร 10 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า การรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.พ. ของจีนอยู่ที

. ชะลอลงเดือ นก่อ นทีระดับ . จุด แต่อ ย่า งไรก็ ตามค่า PMI ที มากกว่า ยัง
สะท้อนภาคการบริการอยู่ในแนวโน้มขยายตัว ส่วนทิศทางตลาดหุน้ ภาคเช้ายืนในแดน
บวกได้ทุกประเทศ โดยเฉพาะ SET Index บวกแรงทีสุดในปฐพี . % หนุนจากหุน้ ที
ราคาหุน้ Laggard อย่าง CPALL +5.39% ถัดมา PTT +2.52% ADVANC +1.81% และ
CPF +2.65%
แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย SET Index หลังจาก Breakout ผ่านแนวต้านระยะสัน
ที
จุดเกิดสัญญาณบวกทีภาคบ่ายจะเตรียมปรับขึนไปทดสอบแนวต้าน
จุด
ทังนีหากผ่านได้จะเป็ นการเตรียมปรับขึนต่อไปที
จุดในระยะถัดไป ส่วนประเด็น
แวดล้อมในประเทศหลังจากจํานวนผูต้ ิดเชือ COVID-19 มีแนวโน้มลดลงและการกระจาย
วัคซีน ที จะดํา เนินไปอย่างต่อ เนือง ในระยะถัดไปเชื อว่าภาครัฐฯเตรียมหารือแนวทาง
สําหรับการเปิ ดประเทศเพือรับนักท่องเทียวจากต่างชาติผ่านแนวทางวัคซีนพาสปอร์ต ซึง
ติดตามการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในวันที มี.ค. สถานการณ์ดงั กล่าว
มองจะเป็ นบวกต่อหุน้ เกียวข้องกับหุน้ ทีได้ประโยชน์จากการเปิ ดเมืองโดยฝ่ ายวิจยั ฯชอบ
MINT, CENTEL, M, CPN, AOT และ AAV ส่วนประเด็นต่างประเทศติดตามการประชุม
กลุ่ม OPEC+ ทีจะมีขึนในวันพรุ ่งนี (4 มี.ค.) โดยตลาดเชือว่าจะมีการเพิมกําลังการผลิต
ออกในช่วง . - . mbpd

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,520 / 1,530

Technical signal Buy ILM

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

14.20/15.30

Technical signal Buy KEX

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: ILM รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut Loss 13.80 บาท
Technical Buy: KEX รับที 54.75 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut Loss . บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: สถานะ Long S50H ทุน จุด ปิ ดรับรูก้ าํ ไร จุด
SET50 Option: แนะนํา Wait & See เพือรอปรับกลยุทธ์ใหม่
Single Stock Futures: แนะนํา Long STECH ที . บาท เป้า . บาท Cut
. บาท, แนะนํา Long MINTH21X ที . บาท เป้า . บาท Cut . บาท
GOLD Futures: Trading GFJ21 กรอบ 24750 – 25180 บาท และ Long ทีกรอบล่าง

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

54.75/61.25

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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