ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย

17 กันยายน 2563 |

SET Index (จุด)
1,289.53
เปลี่ยนแปลง
-3.95 (-0.31%)
มูลค่าการซื้อขาย
23,132.30
SET Index พักตัวตามตลาดภูมิภาค บ่ายนี้คาดพักตัวกรอบ 1284-1295
จุด บ่ายนี้แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากยอดส่งออกรถยนต์เดือน ส.ค.
ฟื้นตัวชอบ SAT JWD Technical Buy FN,ESSO สำหรับ SET50 Futures:
แนะนำ Trading S50U20 กรอบ 820 – 830 จุด และ Short ที่กรอบบน

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

ทิ ศ ทางตลาดฯ ภาคเช้า ผลการประชุม BOJ เช้านียังมีมติคงอัตราดอกเบียฯ

ตามเดิมที - . % ขณะทีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจทีเริมเห็นการฟื นตัวแบบค่อยเป็ นค่อย
ไป โดยตลาดหุน้ ภูมิภาคเช้านีปรับลงทุกประเทศ ตามทิศทางดัชนี Dow Jones Futures
หลังการประชุม FED วานนีโทนโดยรวมไม่ได้สร้าง Positive Surprise ส่วน SET Index
เช้านีปรับ - . % กดดันจากหุน้ ขนส่ง กลุม่ ชินส่วนและ ICT

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,284 / 1,295

Technical signal Buy : ESSO

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย ปัจจัยแวดล้อมขาดประเด็นบวกใหม่หนุนประกอบกับความ
เสียงในการเมืองทีใกล้เข้ามาทําให้ SET Index ช่วงทีเหลือในสัปดาห์น่าจะอยู่ในโหมดของการ
แกว่งพักตัวภายใต้แนวต้านสําคัญ
จุด บ่ายนีมองกรอบที
จุด ส่วนประเด็น
เท่ากับ , คัน แม้ลดลงราว %
อืนๆเช้านี สอท.รายงานยอดผลิตรถยนต์ ส.ค.
แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :
6.50 / 7.05
YoY แต่ขยายตัว MoM ติดต่อกันเป็ นเดือนที ทีระดับ % MoM โดยแนวโน้มยอดผลิต
รถยนต์ฟืนตัว MoM ต่อเนืองในช่วงทีเหลือของปี จากการเร่งทําตลาดของค่ายรถยนต์ หนุนให้ Technical signal Buy : FN
ทิศทางผลประกอบการของหุน้ กลุม่ ยานยนต์ผ่านจุดตําสุดตังแต่ Q63 มองสถานการณ์
ดังกล่าวเป็ นบวกต่อหุน้ ยานยนต์ชอบ SAT และหุน้ ทีได้ประโยชน์ทางอ้อม JWD

กลยุทธ์การลงทุน หุน้ เล็กกําไรเติบโต INSET MCS หุน้ ใหญ่กาํ ไรฟื นตัว 2H63 ชอบ
STGT BEM IVL CRC ห้นทีได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า SVI หุน้ ทีได้ประโยชน์จาก
มาตรการภาครัฐ SAPPE TKN AP NOBLE

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย
Technical Buy: ESSO รอรับที 6.50 บาท เป้าทํากําไร 7.05 บาท Cut 6.30 บาท
Technical Buy: FN รอรับที 1.31 บาท เป้าทํากําไร 1.57 บาท Cut 1.27 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนํา Trading S50U20 กรอบ 820 – 830 จุด และ Short ทีกรอบบน
SET50 Option: แนะนํา Long S50U20P ที 8 จุด เป้าทํากําไร จุด Cut จุด
Single Stock Futures: แนะนําถือ Long AAVU ทุน . บาท เป้า บาท Cut 0.07
บาทจากทุน, เปิ ด Long PTTU ได้ที . บาท เป้า . บาท Cut . บาทจากทุน
บาท และShort กรอบบน
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFV กรอบ

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1.31 / 1.57

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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