ส่ องตลาด...ภาคบ่ าย2 สิงหาคม 2560
การเคลื่อนไหวภาคเช้ าของตลาดหุ้นในภมิู ภาค

ตลาดหุ้น

แนวโน้ มตลาดหุ้นไทยภาคบ่ ายในเชิงเทคนิค
ดัชนี 1,580.13 เปลี่ยนแปลง +3.68 จุด
มลค่
ู าการซือ้ ขาย 20,073 ลบ.

World Index changes
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FTSE* +0.7%

NIKKEI +0.58%
SSEC +0.36%

NASDAQ* +0.23%

HANG SENG +0.71%

DOW* +0.33%

SET +0.23%

DJ Futures +0.2%

STI +0.04%
KLI1 +0.23%

JCI +0.19%
ASX 200 -0.53%

* Markets are still closed

แนวโน้ มภาคบ่ าย: Sideways

 ภาคเช้ าปิ ดบวกเล็กน้ อย: SET Index ภาคเช้ าปิ ดบวกเล็กน้ อยหลัง
ศาลพิพากษายกฟ้องคดีสลายการชุมนุม กลุม่ พันธมิตรฯ เมื่อปี 2551
อย่างไรก็ดีผ้ เู ล่นกลุม่ หลักอย่างสถาบัน และต่างชาติที่ขายทํากําไรใน
หุ้น Big Cap วานนี ้ทําให้ Sentiment บวกของตลาดหุ้นไทยดูลด
น้ อยลง
 บ่ า ยนี ม้ อง Sideways
ต่ อ : นัก ลงทุน ในตลาดยัง คงรอผล
ประกอบการไตรมาสสอง ที่จะทยอยประกาศออกมา อีกทัง้ น่าจับตา
ตัวเลขการจ้ างงาน ADP Non-farm payrolls ของสหรัฐ ที่มีผล
เกี่ยวเนื่องกับการคาดการณ์ การปรับขึน้ ดอกเบี ้ยของเฟดที่จะส่งผล
ความผันผวนของค่าเงินในระยะต่อไปได้ มองกรอบบ่ายนี ้ 1570 –
1585 จุด
 พอร์ ตระยะสัน้ : คงสถานะ MAJOR, ILINK, MTLS, TWPC และ
SVI โดยเช้ านี ้สามารถเข้ าซื ้อ S ได้ ที่ 4.08 บาท, RS ได้ ที่ 13.8 บาท

กลยุทธ์

ตลาดอนุพนั ธ์

Series/ ราคา
ความเห็น
S50U17
Short ที่เปิ ดไว้ 996.9 จุด ถื อรอทํากําไร 990 จุด
997.60
หรื อตํ่ากว่า และตัดขาดทุนหากผ่าน 1,002 จุด ขึ ้น
ไป
SIRIU17
Short ที่เปิ ดไว้ 2.10 บาท ถื อรอกํ าไร 2.04 บาท
2.10
และตัดขาดทุนหากผ่าน 2.16 บาท
GFQ17
รอเปิ ด Long ที่ 20,040 บาทอีกครัง้ เป้าหมายทํา
20,060
กํ า ไร 20,200 บาท และตั ด ขาดทุ น หากหลุ ด
19,980 บาท
USDU17 Short ที่เปิ ดไว้ 33.29 บาท หากยังไม่ผ่าน 33.2033.29
33.24 บาท ตัดขาดทุนหากผ่าน 33.34 บาทขึ ้นไป
ฝ่ ายวิเคราะห์ หลักทรั พย์ 662 635 1700 ต่ อ 486

การแกว่งตัวยังดูเป็ น Sideways และเครื่ องมือตามกราฟ 60
นาทีก็ให้ แนวโน้ มในทางขึ ้น คาดบ่ายยืนบวกต่อไปได้ อย่างไรก็
ตามแนวต้ านยังจํากัดที่ 1582 และ 1586 จุด ส่วนแนวรับยกขึ ้น
มาที่ 1574 และ 1572 จุด
หุ้น/ราคา
ความเห็น
THAI
ยก Low ของวันขึน้ ได้ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่
19.10
เครื่ อ งมื อ เริ่ ม ทยอยกั น ฟื ้ น ตั ว คาดได้ เวลา
รี บาวด์ “เก็งกําไร” แนวรับ 18.90 แนวต้ าน
19.40 Cut loss 18.70 บ.
MEGA
ราคายกตัวขึ ้นจากแนวรับ EMA-75 ขณะที่
28.50
MACD แข็งแรงเหนือ Signal line และ Zero
line แนวโน้ มดี “เก็งกําไร” แนวรับ 28.00 แนว
ต้ าน 30.00 Cut loss 27.50 บ.
IHL
ลุ้นทํา New High หลังราคาและเครื่ องมือเริ่ ม
10.70
ฟื ้ น ตั ว ขณะที่ ภ าพรวมยั ง เป็ นขาขึ น้ อย่ า ง
แข็งแรง “เก็งกําไร” แนวรับ 10.40 แนวต้ าน
11.20-11.50 Cut loss 10.20 บ.

อนุพันธ์ เด่ นเชิงเทคนิค

S50U17 / ราคาปิ ด 997.60 จุด
เปลี่ยนแปลง +0.80 จุด

ราคาได้ ขึน้ มาทดสอบแนวต้ านที่ 997.70 แต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้
ในขณะที่ MACD เริ่ มส่งสัญญาณขายออกมา จึงมีโอกาสที่จะพักตัว
ในระยะสัน้ หากราคามีการย่อตัวลงมา เป็ นโอกาสที่จะเข้ าสถานะ
Long รับ 996.70, 995.50 จุด ต้ าน 998.30, 999.60 จุด

รายงานฉบับนี ้จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ข้อมูลให้ กบั นักลงทุนเท่านัน้ ซึง่ ผู้จดั ทําได้ แสดงความคิดเห็นตามข้ อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามผู้จดั ทํา
ไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และถูกต้ องของข้ อมูลซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ รายงานฉบับนี ้ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ดังนันการตั
้
ดสินใจในการใช้ รายงานฉบับนี ้จึงขึ ้นอยู่กบั วิจารณญาณของผู้ใช้ เป็ นสําคัญ

