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การเคลื่อนไหวภาคเช้ าของตลาดหุ้นในภมิู ภาค
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FTSE* +0.07%

แนวโน้ มตลาดหุ้นไทยภาคบ่ ายในเชิงเทคนิค
ดัชนี1,721.47เปลี่ยนแปลง +0.10จุด
มลค่
ู าการซือ้ ขาย 29,017ลบ.

NIKKEI +1.9%
SSEC -0.06%

NASDAQ* +0.43%

HANG SENG +0.83%

DOW* +0.12%

SET +0.01%

DJ Futures +0.26%

STI +0.38%
KLI1 -0.22%

JCI +0.16%
ASX 200 +0.49%

* Markets are still closed

แนวโน้ มภาคบ่ าย: แกว่ งตัวในกรอบแคบแดนบวก

 แกว่ งตัวในกรอบแคบแดนบวก: มองตลาดหุ้นบ่ายนี ้ยังคงแกว่งตัว
ในกอบแคบแดนบวก ซึ่งได้ รับ Sentiment บวก ตามตลาดหุ้นส่วน
ใหญ่ ในภูมิภาคในวันนี ้ อย่างไรก็ดี ตลาดยังขยับไปได้ ไม่ไกล ตาม
ลัก ษณะการเก็ ง กํ า ไร เก็ ง กํ า ไรระยะสัน้ ๆในหุ้น ขนาดกลาง-เล็ ก
ระหว่างรอผลการคัดเลือกประธานเฟดคนใหม่ และประชุมเฟด มอง
กรอบบ่ายนี ้ 1718-1727 จุด
 ลุ้นประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่ : คาดในช่วงท้ ายสัปดาห์นี ้
ปธน.ทรั ม ป์ จะประกาศชื่ อ ประธานเฟดคนใหม่ ใ ห้ ท ราบ ซึ่ง หาก
เป็ นไปตามโพลที่คะแนนนําเป็ นของนายโพเวลล์ คาดตลาดตอบรับท
ไปในราคาระดับหนึ่งแล้ ว แต่หากพลิกโผเป็ นนายเทลเลอร์ ตลาดจะ
ปรับตัวลงอย่างแรง
 พอร์ ตระยะสัน้ : คงสถานะ CHO, ECL, MAJOR,SPALI, SAT ซื ้อ
ICHI ที่ 8.45 บาทในช่วงเช้ า ส่วนบ่ายนี ้ตังซื
้ ้อ AP ต่อที่ 8.8 บาท

Series/ ราคา
S50Z17
1,097.40
BANPUZ17
17.55
GF10Z17
20,100
USDZ17
33.20

กลยุทธ์

เปิ ด Gap ขึ ้นไปแต่ย่อตัวลงมาหา EMA-25 ของกราฟ 60 นาที
อี ก ครั ง้ ท่ า มกลางความผั น ผวนของเครื่ องมื อ Modified
Stochastic และ MACD อย่างไรก็ตามการที่แนวโน้ มหลักเป็ น
Uptrend ควรหาจังหวะซื ้อเมื่ออ่อนตัว แนวรับ 1715-1710
แนวต้ าน 1725-1730 จุด
หุ้น/ราคา
ความเห็น
JMT
ราคาเริ่ มยกตัวขึ ้นหลังยืนนิ่งบนการรองรับของ
33.00
EMA-25 มาพักใหญ่ ขณะที่เครื่ องมือทยอยกัน
ฟื น้ ตัว คาดเดินหน้ าต่อได้ “เก็งกําไร” แนวรับ
32.50 แนวต้ าน 34.50 Cut loss 32.00บ.
MC
กํ า ลัง ทดสอบ EMA-200
วัน น่ า ลุ้น การ
16.20
Breakout ตามสัญญาณหนุนจากเครื่ องมือ
แ ล ะ Volume ที่ ห น า แ น่ น “เ ก็ ง กํ า ไ ร ”
แนวรับ 16.00 แนวต้ าน 16.70-17.00 Cut loss
15.70บ.
PSL
แท่งเทียนยกจุดตํ่าสุดของวันขึ ้นมาได้ ขณะที
10.80
เครื่ อ งมื อ เริ่ ม ชะลอการปรั บ ตั ว ลง ถื อ เป็ น
จุดเริ่ มต้ นของการฟื น้ ตัว “เก็งกําไร” แนวรับ
10.60 แนวต้ าน 11.20 Cut loss 10.40บ.

ตลาดอนุพนั ธ์

ความเห็น
ถือ Long ที่เปิ ดได้ 1,092 จุด รอทํากําไร 1,110
จุด และตัดขาดทุนหากตํ่ากว่า 1,087 จุด
รอเปิ ด Long ที่ 17.57 บาท เพื่อเป้าหมายทํากําไร
18.50 บาท และตัดขาดทุนหากตํ่ากว่า 17.24
บาท
ถือ Short ที่ 20,200 บาท รอทํากําไร 20,000 บาท
และล็อกกําไรหากเกิน 20,170 บาท

อนุพันธ์ เด่ นเชิงเทคนิค

S50Z17 / ราคาปิ ด1,097.00จุด
เปลี่ยนแปลง -0.40จุด

ตัดขาดทุน ขา Long ไปที่ 33.20 บาท

ฝ่ ายวิเคราะห์ หลักทรั พย์ 662 635 1700 ต่ อ 486

Modi. Sto. ส่งสัญญาณขายออกมาอีกครัง้ แต่ MACD กลับวกตัวขึ ้น
ส่งสัญญาณซื ้อ จึงมองเพียงการอ่อนตัวระยะสันที
้ ่เหมาะแก่การหา
จังหวะซื ้อเพื่อรอการดีดตัวขึ ้นตามรอบ แนวรับ 1095, 1090 จุด แนว
ต้ าน 1102, 1105 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

