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ให้น้ําหนักไปที่การประชุม OPEC และ ECB
SET Index ยังติดแนวต้านโดยบ่ายนี้คาดอยู่ในโหมด Wait & See ตามกรอบ 1660-1680 จุด
สําหรับ S50U19 แนะนําถือสถานะ Long ทุน 1100 จุด เป้าทํากําไรที่ 1120 จุด Stop Profit ที่
1105 จุด หุ้นเทคนิคภาคบ่าย : Technical Buy – BJC / Technical Sell – MEGA

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

SET Index (จุด)
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.)

1,673.03
-1.00 (-0.06%)
33,998.54

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

SET Index ปรับตัวขึ ้นในช่วงแรกและค่อยๆ ลดช่วงบวกลงมา โดยกลุม่ ที่ยงั คงหนุนตลาดได้ ดีคือ ธ.พ.
SCB KBANK BBL ขณะที่ห้ นุ ในกลุม่ ที่มี Market Cap ขนาดอื่นๆ ADVANC CPALL GULF ปรับลง

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

SET Index กลับมาติดลบเล็กน้ อย หลังไม่ผ่านแนวต้ านโซน 1680-1685 จุด ทําให้ บา่ ยนี ้ยังอยู่ใน
กรอบพักฐานตามกรอบ 1660 – 1680 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

ตลาดหุ้นหลายประเทศรวมถึงไทยยังเคลื่อนไหวในกรอบจํากัด
โดยนํ ้าหนักน่าจะอยู่ที่ผลของการ
ประชุมของกลุม่ OPEC+ โดยคาดหวังว่าจะมีการส่งสัญญาณการตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มอีก หาก
เกิดขึ ้นคาดว่าจะเป็ นปั จจัยช่วยหนุนราคานํ ้ามันดิบโลกและเป็ นแรงขับเคลื่อนไหวต่อหุ้นในกลุม่
พลังงาน ขณะที่อีกประเด็นหนึง่ คือผลการประชุม ECB ตลาดคาดจะปรับลดดอกเบี ้ยเงินฝาก
Deposit facility rate) ลงจากเดิม 0.1% มาอยู่ที่ -0.1% และอาจกลับมาทํา QE วงเงิน 1.5 หมื่นล้ านยู
โรในเดือนต.ค. ซึง่ น่าหนุนต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงอีกเช่นกัน สถานการณ์การที่อยู่ในภาวะ Wait & See
ยังทําให้ ภาคบ่ายนี ้ SET Index ยังอยู่ในช่วงแกว่งพักตัวในกรอบแคบจึงแนะนํา Selective Buy ในหุ้น
ที่มีปัจจัยพื ้นฐานรองรับและราคายังมี Upside เมื่อเทียบกับมูลค่าในทางพื ้นฐาน
กลยุทธ์ การลงทุน 1) หุ้นปั นผลสูงหรื อกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน MCS PTT JASIF 2) หุ้นที่แนวโน้ ม
ผลการดําเนินงาน 2H62 เติบโตเด่น MINT PLANB TU 3) หุ้นที่ได้ ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ
รวมถึงโครงการลงทุนภาครัฐฯและ EEC AMATA FPT EASTW JWD 4) หุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว
TASCO BCH ROBINS

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 1,665 / 1,680

Technical BUY signal : BJC

แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 51.75 / 56.00

Technical SELL signal : MEGA

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: BJC ราคาอ่อนตัวลงมาที่แนวรับบริ เวณกรอบล่างของ Uptrend Channel ที่ 51.75
บาท ถือเป็ นโอกาสสะสม แนะนํารอรับที่ 52.00 บาท เป้าทํากําไรที่ 56.00 บาท Cut Loss 51.00 บาท
Technical Sell: MEGA เกิดสัญญาณ Bearish Divergence จาก MACD และหากราคาหลุดแนวรับ
32.75 บาท จะเป็ นสัญญาณลบ แนะนํา Follow Short 32.50 บาท เป้า 30.50 บาท Cut 33.75 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์
SET50 Futures: แนะนําถือสถานะ Long S50U19 ทุน 1100 จุด เป้า 1120 จุด Stop Profit 1105 จุด
SET50 Option: แนะนํา Long S50U19C1075 ที่ 30 จุด (SET50=1105) เป้าทํากําไรที่ 44 จุด
(SET50=1120) Cut Loss 3 จุดจากทุน
Single Stock Futures: แนะนําถือสถานะ Long CPNU19 ทุน 68.00 บาท เป้าทํากําไรที่ 70.00 บาท
Stop Profit ที่ทนุ , แนะนํารอ Long CKU19 ที่ 23.30 บาท เป้า 24.50 บาท Cut 0.40 บาทจากทุน
GOLD Futures : นักลงทุนเปิ ดสถานะ Short GFV19 ทุน 21740 บาท เป้าทํากําไร 21250 บาท
(1460$) Cut Loss 100 บาทจากทุน

แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 32.75 / 34.00
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*หมายเหตุ: สําหรั บคําแนะนําหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ ถึงเป้ าหมายที่กาํ หนดภายใน 3 วันทําการ แนะนําปิ ดสถานะเพื่อลดความเสี่ ยง
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รื อไม่ก็
ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"

