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อยู่ในกรอบเดิม
SET Index คาดว่ายังอยู่ในกรอบ 1660 -1670 จุด สําหรับ S50U19 นักลงทุนเปิดสถานะ Long
ทุนเฉลี่ย 1102 จุด เป้าทํากําไรที่ 1120 จุดและเลื่อน Stop Profit ที่ทุนเพื่อปิดโอกาสขาดทุน หุ้น
เทคนิคภาคบ่าย : Technical Buy – ADVANC, MTC

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

SET Index (จุด)
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.)

1,666.67
+3.74 (+0.22%)
39,320.62

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ ้นสวนทางตลาดภูมิภาคที่แกว่งตัวในแดนลบ หนุนจากหุ้นทีเ่ กี่ยวข้ องกับราคา
นํ ้ามัน PTT PTTEP PTTGC รวมถึงหุ้นในกลุม่ ICT อย่าง ADVANC INTUCH

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

SET Index ฟื น้ จากแนวรับ 1660 จุด และอยู่ในจังหวะฟื น้ โดยบ่ายนี ้แนวต้ านที่ 1670 จุด หากผ่านได้
เตรี ยมขึ ้นไปที่ 1680 จุด แต่หากไม่ผ่านยังอยู่ในช่วงพักตัวที่แนวรับ 1660 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

เชื่อว่า SET Index ยังแกว่งตัวในกรอบแคบ แม้ จะยังมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุม่ พลังงาน-ปิ โตรฯ แต่ก็
ขาดปั จจัยขับเคลือ่ นใหม่ ขณะทีอ่ ีกส่วนหนึง่ น่าอยู่ในโหมด Wait & see เพื่อติดตามผลการประชุม
Fed (รู้ผลวันที่ 19 ก.ย. ตามเวลาไทย) ว่าจะลดดอกเบี ้ยลง 0.25% มาอยู่ที่ 2.0% หรื อมีนโยบาย
การเงินผ่อนคลายมากกว่าที่ตลาดคาด สําหรับการประชุมธนาคารกลางของไทย วันที่ 25 ก.ย. 62
ASPS คาดมีโอกาสมากขึ ้นที่ กนง. พิจารณาลดดอกเบี ้ย จะเป็ นปั จจัยบวกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ควบคูไ่ ปกับมาตรการทางด้ านการคลังของภาครัฐ และช่วยหนุนตลาดหุ้นได้ ในระยะถัดไป ฉะนัน้
ในช่วงที่ตลาดยังมีกรอบการปรับตัวที่จํากัด จึงแนะนําทยอยลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื ้นฐานรองรับ ตาม
กลยุทธ์ การลงทุน 1) หุ้นปั นผลสูงหรื อกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน MCS PTT JASIF 2) หุ้นที่แนวโน้ ม
ผลการดําเนินงาน 2H62 เติบโตเด่น MINT PLANB TU BCH 3) หุ้นที่ได้ ประโยชน์จากมาตรการ
ภาครัฐ รวมถึงโครงการลงทุนภาครัฐฯและ EEC AMATA FPT EASTW 4) หุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว
PTTEP ROBINS

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 1660 / 1670

Technical BUY signal : ADVANC

แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 225 / 240

Technical BUY signal : MTC

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: ADVANC ลงมาแนวรับ EMA 50 วัน แนะนํารอรับที่ 225 บาท เป้าที่ 240 บาทและ
Cut Loss 220 บาท
Technical Buy: MTC ผ่านแนวต้ าน Symmetrical Triangle ราย 60 นาที แนะนํารอซื ้อ 56.50 บาท
เป้าทํากําไรที่ 58.50 บาท Cut Loss 55.50 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: นักลงทุนเปิ ด Long S50U19 ทุนเฉลี่ย 1102 จุด เป้า 1120 จุด เลื่อน Stop มาที่ทนุ
เพื่อปิ ดโอกาสขาดทุน
SET50 Option: นักลงทุนเปิ ดสถานะ Long S50U19C1100 ทุนเฉลีย่ 11.50 จุด (SET50=1112)
เป้าทํากําไรที่ 30 จุด (SET50=1120) Cut Loss 3 จุดจากทุน
Single Stock Futures: เปิ ดสถานะ Long PTTEPU19 ทุนเฉลีย่ 126.50 บาท เป้า 130 บาท เลื่อน
Stop มาที่ทนุ , แนะนํา Long CKU19 ที่ 23.70 บาท เป้า 25.00 บาท Cut 0.40 บาทจากทุน
GOLD Futures : แนะนํา Trading ตามกรอบ 21640 – 21940 บาท

แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 56.50 / 58.50
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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
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