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SET Index (จุด)
1,545.30
เปลี่ยนแปลง +11.19(+0.73%)
มูลค่าการซื้อขาย
63,650.65
SET Index ยังบวกแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาค ขณะที่การรายงานเงิน
เฟ้อเดือน ก.พ. เช้านี้ยังหดตัวทำให้ดอกเบี้ยฯบ้านเรายังอยู่ในระดับต่ำหนุน EYG
ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทาง Fund Flow ไหลเข้า ส่วนบ่ายนี้คาดแกว่ง
ตามกรอบ 1540-1550 จุ ด Technical เด่ น EGCO,STARK สำหรั บ SET50
Futures : แนะนำ Trading S50H21 กรอบ 950 - 965 จุด

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุน้ ภูมิภาคเช้านีแกว่งบวกลบกระจัดกระจาย โดย

ตลาดหุน้ ทีมีหนุ้ ในกลุม่ Tech ในสัดส่วนสูงแกว่ง Underperfotrm สะท้อนจากตลาดหุน้ ฝั ง
เอเซียเหนือทีตลาดหุน้ เกาหลีใต้ - . % ญีปุ่ น - . % และจีน - . % ขณะทีหุน้ ในกลุ่ม
TIP บวกสลับลบ โดยตลาดหุ้น ไทย SET Index +0.73 % ส่ว นฟิ ลิป ปิ น ส์ ลงเล็กน้อ ย 0.02% อินโดนีเชีย -0.21% โดยหุน้ ทีหนุนตลาดบ้านเราในวันนีมาจากหุน้ ในกลุ่มพลังงาน
ทีเพิมขึนตามทิศทางราคานํามันจาก PTT +1.88 % PTTEP +3.08% OR +2.52% ตาม
ด้วยหุน้ ในกลุม่ ธ.พ. หนุนจาก KBANK +3.81% BBL +1.61%
แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย การรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 2564 หดตัว 1.17%yoy หดตัวมากกว่าเดือนก่อนที - . % ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืนฐาน (Core Inflation)
ขยายตัว 0.04% ชะลอจากเดือนก่อน 0.21% สาเหตุสาํ คัญมาจากมาตรการลดค่าครอง
ชีพของรัฐ จากอัตราเงินเฟ้อยังตําประกอบกับการฟื นตัวของเศรษฐกิจไทยทียังเผชิญความ
ท้าทาย โดยเฉพาะการฟื นตัวของนักท่องเทียวต่างชาติ ASPS จึงมองว่า กนง. จะยังคง
อัตราดอกเบียที . % ต่อไป โดยให้นาหนั
ํ กการประชุม กนง. วันที มี.ค.
ประเมิน
ทิศทางดอกเบียฯทียังมีแนวโน้มอยู่ในระดับตําโดยหากประเมินจาก EPS64 ทีในเบืองต้น
คาดว่าจะอยู่ที . บาท/หุน้ ทําให้ EYG เทียบกับ Bond Yield ไทย ปี เท่ากับ . %
ซึ งถื อ ว่ า ยัง สูง กว่ า ค่ า เฉลี ยย้อ นหลัง ปี ที . % ซึ งสถานการณ์ดัง กล่ า วมองเป็ น
สัญญาณบวกทีจะดึงดูด Fund Flow ส่วน SET Index บ่ายนีจากสัญญาณราย นาที
จาก RSI ทีเข้าใกล้ Overbought ทําให้เริมชะลอการปรับขึนในกรอบ
จุด
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: EGCO รับที บาท เป้าทํากําไร บาท Cut Loss 174 บาท
Technical Buy: STARK รับที 4.16 บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut Loss . บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Trading S50H กรอบ - จุด
SET50 Option: สถานะ Long S50H21C ทุน จุด ปิ ด Cut Loss จุดจากทุน
Single Stock Futures: สถานะ Long CPNH ทุน บาท ถูกปิ ด Stop ทีทุน, สําหรับ
Long KBANKH21 ไม่แนะนําเปิ ดสถานะเนืองจากราคาปรับขึนถึงเป้าหมาย
GOLD Futures: แนะนําให้ Trading GFJ กรอบ
–
บาท ( - $)

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,540 / 1,550

Technical signal Buy EGCO

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 179.00/196.00

Technical signal Buy STARK

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

4.16/4.56

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