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แกว่งในช่วง 1628-1640 จุด
สภาพแวดล้อมยังอยู่ในช่วงติดตามพัฒนาการของเหตุการณ์ ทั้งในและต่างประเทศทําให้ SET
Index บ่ายนี้แกว่งตามกรอบ 1628-1640 จุด ส่วน S50Z19 แนะนํา Long ที่ 1080 จุด เป้าทํา
กําไร 1092 จุด Cut Loss 4 จุดจากทุน หุ้นเทคนิคภาคบ่าย : Technical Buy – CK, CPALL

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

SET Index (จุด)
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.)

1,636.77
+2.31 (+0.14%)
28,330.51

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

หุ้น CPALL TOA และ CBG ปรับตัวเพิ่มขึ ้นช่วยประคอง SET Index ได้ ไม่มากนัก เพราะกลุม่ พลังงานปิ โตรฯ PTT IVL TOP รวมถึงรายหุ้นอย่าง ADVANC กดดัน

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

SET Index ติดแนวต้ าน 1640 จุดในช่วงเช้ า แต่แนวโน้ มโดยรวมยังอยู่ในช่วงการฟื น้ ตัว โดยบ่ายนี ้
คาดกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1628 – 1640 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

ตลาดหุ้นไทยเช้ านี ้ไม่ได้ มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางบวกหรื อลบอย่างชัดเจน ซึง่ โดยภาพรวมยังเป็ น
การรอดูพฒ
ั นาการต่างๆของเหตุการณ์โดยต่างประเทศติดตามการพิจารณาร่าง Brexit ในการประชุม
EU Summit ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค. ส่วนบ้ านเราติดตามการพิจารณางบประมาณประจําปี 2563
วาระแรกที่จะพิจารณาและลงมติโดยสภาผู้แทนราษฎรในช่วง 17-19 ต.ค. ส่วนประเด็นอื่นยังให้
นํ ้าหนักไปที่การรายงานผลประกอบการของกลุม่ ธ.พ. ซึง่ มีสดั ส่วนกําไรกว่า 21% ของทังตลาด
้
สภาพแวดล้ อมข้ างต้ นทําให้ SET Index สัปดาห์นี ้ยังแกว่งผันผวนในกรอบ 1620 – 1650 จุด
กลยุทธ์ การลงทุน ในช่วงนี ้จึงเน้ นเป็ นรายหุ้น ใน 2 ธีม คือ หุ้นปั นผลสูง อาทิ KKP (FV@B 75.33),
MCS (FV@B 11.30), MAJOR (FV@B 33.00) และหุ้น Domestic พื ้นฐานแข็งแกร่ง ซึง่ ราคายัง
laggard ตลาดอยู่มาก เช่น CK (FV@B 34) และ WORK (FV@B 29.00) สําหรับกลยุทธ์การลงทุนอื่นๆ
ได้ แก่ 1) หุ้นที่แนวโน้ มผลการดําเนินงาน 2H62 เติบโตเด่น AMATA MINT TU BCH 2) หุ้น Alpha
Play JWD PLANB

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 1,628 / 1,640

Technical BUY signal : CK

แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 22.90 / 24.40

Technical BUY signal : CPALL

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: CK ราคากําลังอยู่ในจังหวะทดสอบแนวต้ าน EMA 30 วัน ที่ 23.40 บาท หากผ่านได้
จะเป็ นการเปิ ด Upside แนะนํา Follow Buy ที่ 23.50 บาท เป้าทํากําไร 24.40 บาท Cut 22.90 บาท
Technical Buy: CPALL เกิดสัญญาณ Bullish Breakout ผ่านแนวต้ านระยะสัน้ 82.00 บาท พร้ อม
MACD ตัดขึ ้นเหนือ Signal Line แนะนํารอรับที่ 82.50 บาท เป้าทํากําไร 85.00 บาท Cut 81.00 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์
SET50 Futures: แนะนํา Long S50Z19 ที่ 1080 จุด เป้าทํากําไร 1092 จุด Cut Loss 4 จุดจากทุน
SET50 Option: แนะนํารอ Long S50Z19C1075 ที่ 21 จุด (SET50=1085) เป้าทํากําไรที่ 33 จุด
(SET50=1097) Cut Loss 3 จุดจากทุน
Single Stock Futures: แนะนําถือสถานะ Long CKZ19 ทุน 23.05 บาท เป้าทํากําไรที่ 24.20 บาท
Cut Loss 0.40 บาทจากทุน, แนะนํารอ Long ADVANCZ19 ที่ 230 บาท เป้าทํากําไรที่ 236 บาท Cut
Loss 2 บาทจากทุน
GOLD Futures : แนะนํา Trading GFV19 กรอบ 21350 – 21700 บาท (1475 – 1500$)

แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 82.00 / 85.00
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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
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