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SET Index (จุด)
1,537.47
เปลี่ยนแปลง
-5.93(-0.38%)
มูลค่าการซื้อขาย
62,156.98
แรงขายทำกำไรหุ้นเทคฯในหลายประเทศกดดันทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค อย่างไร
ก็ตามองค์ประกอบตลาดหุ้นไทยที่มีน้ำหนักหุ้นเทคฯไม่มาก ทำให้แรงกดดันจำกัด
โดยบ่ายนี้คาดแกว่งในกรอบ 1530-1545 จุด ยังชอบหุ้น Cyclical ได้ประโยชน์
จากการเปิ ด เมื อ ง CPN AAV BDMS ส่ ว นTechnical เด่ น AP,JKN สำหรั บ
SET50 Futures : แนะนำ Long S50H21 ที่ 950 จุด เป้า 960 จุด Cut 4 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุน้ เอเซียเช้านีปรับลงตามทิศทางตลาดหุน้ หลัง

สหรัฐฯหลังจาก Bond Yield 10 สหรัฐฯเร่งตัวขึนมา . %+/- ทําให้ความกังวลต่อเงินเฟ้อ
กลับมา โดยตลาดหุน้ ญีปุ่ นลดลง - . % ส่วนดัชนี MSCI Asia Ex Japan ลดลง - . %
ทังนี หุ้น ที ปรับ ลงแรงส่ว นใหญ่ ม าจากหุ้น ในกลุ่ม เทคโนโลยี เช่ น SOFT BANK -6.0%
TENCENT -3.87% ALIBABA -2.15% ส่วนบ้านเรา SET Index ลดลงน้อยกว่าเพือนบ้าน
โดยปิ ดตลาดเช้านี - . % จากแรงกดดันของ DELTA ที - . % และ PTT -1.83%
แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย Sentiment เชิงลบของการขายทํากําไรของหุน้ กลุ่มเทค
ฯทัวโลก ทําให้ SET Index ชะลอความร้อนแรงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามจากทิศทางกระแส
เงินมีแนวโน้มเคลือนย้านมาสู่หุน้ Cyclical เช่น กลุ่มพลังงาน กลุ่ม ธ.พ. กลุ่มท่องเทียว
และกลุม่ ค้าปลีก ซึงในอุตสาหกรรมข้างต้นคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่า % ของ Market Cap
ของตลาดหุน้ ไทย น่าจะทําให้ SET Index ทนทานต่อแรงกดดันของการปรับฐานของตลาด
หุน้ ต่างประเทศได้ในระดับหนึง สะท้อนให้เห็นจากการปรับลงของ SET Index วันนีน้อย
กว่าตลาดหุน้ ภูมิภาคอย่างมาก ขณะทีสัญญาณ Bond Yield ทีเร่งตัวขึน ฝ่ ายวิจยั ฯยังมอง
จะเป็ นบวกต่อตลาดหุน้ ในระยะถัดไปจากเม็ดเงินทีมีโอกาสเคลือนย้า ยจากสิน ทรัพ ย์
ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์เสียงมากขึน ส่วนประเด็นทีต้องติดตามบ่ายนี Highlight อยู่ทีการ
ประชุมของกลุ่ม OPEC+ โดยสือบางสํานักรายงานว่ากลุ่ม OPEC+ มีโอกาสคุมการผลิต
ในระดับ เดิม ในเดือ น เม.ย. ต่อ ไปซึงจะเป็ นบวกต่อ ทิศ ทางราคานํามัน ดิ บ ในระยะสัน
สําหรับ SET Index บ่ายนีคาดสร้างฐานและมีจงั หวะสลับรีบาวน์ในกรอบ
จุด

กลยุทธ์การลงทุน ระยะสันแนะนํา หุน้ ทีได้ประโยชน์จากการเปิ ดเมืองและกระตุน้

เศรษฐกิ จ CPN BDMS AAV MINT M AOT หุ้น ที ได้ป ระโยชน์จ ากการใช้กัญ ชงในเชิ ง
พาณิ ชย์ STA SAPPE ระยะกลาง-ยาวแนะนํา หุน้ ทีเป็ นเป้าหมาย Fund Flow KBANK
PTT SCC หุน้ ปั นผล SPALI INTUCH MCS INSET LH

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: AP รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut Loss 7.25 บาท
Technical Buy: JKN รับที 8.85 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut Loss . บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Long S50H ที จุด เป้า จุด Cut Loss จุด
SET50 Option: เปิ ด Long S50H21C ได้ที จุด เป้า จุด Cut Loss จุด
Single Stock Futures: เปิ ด Long CPNH ได้ที บาท เป้า บาท Cut Loss 1.25
บาท, แนะนํา Long MINTH21X ที . บาท เป้า . บาท Cut Loss . บาท
GOLD Futures: Trading GFJ21 กรอบ 24550 – 25000 บาท และ Long ทีกรอบล่าง

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,530 / 1,545

Technical signal Buy AP

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

7.50 / 8.00

Technical signal Buy JKN

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

8.85 / 9.70

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
RESEARCH DIVISION
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