สองตลาด...ภาคบาย
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การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

World Index changes
Updated on

ดัชนี 1,545.86 เปลี่ยนแปลง +5.95จุด
มูลคาการซื้อขาย 23,119ลบ.
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Source: Bloomberg

FTSE* -0.47%
NASDAQ* +0.69%

DAX* -0.66%

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค

NIKKEI +0.77%
SSEC -0.5%
HANG SENG -0.73%

DOW* +0.76%

SET +0.39%

DJ Futures +0.11%

STI -0.06%
KLI1 +0.27%

JCI -0.65%
ASX 200 +0.86%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: ใกลแนวตาน 1550 คาดยังพักฐานตอ

 สั ป ดาห ที่ ผ า นมาต า งชาติ ข ายสุ ท ธิ ใ นตลาดหุ น ไทย ทํ า ให เ กิ ด
สัญญาณขายขึ้น ซึ่งคาดวาอาจยังเห็นแรงขายออกมาอีก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงเดือน พ.ย. ที่ตามสถิติตางชาติจะขายออกมาหนั ก
โดยคาเฉลี่ย 5 ปหลังอยูที่ 1.47 หมื่นลานบาท
 ระยะสั้นเห็นแรงซื้อของสถาบันอยางตอเนื่องจากทั้งกองทุน LTF และ
กองทุนหุนอื่นๆ อาทิเชน Trigger fund อยางไรก็ดีเม็ดเงินจาก LTF
อาจไมมากนักในเดือน ต.ค. – พ.ย. เพราะจากสถิติชี้วาสวนใหญจะ
เขาซื้อในเดือน ธ.ค. จึงไมนาผลักดันตลาดไดไกล แตเปนเพียงแคชวย
พยุงตลาดชวงออนตัวในระยะสั้นเทานั้น
 ตลาดปรับขึ้นมาในเขตแนวตานที่ 1545 – 1550 ยังตองจับตาวาจะ
สามารถผานไปยืนเหนือแนวตานไดหรือไม อยางไรก็ดีในระยะสั้น
คาดตลาดยังมีโอกาสสูงที่จะพักฐานในกรอบ Sideway ตอ
 กลยุทธระยะสั้น คงพอรตที่ระดับเดิม 15% โดยเนนเก็งกําไรผล
ประกอบการ Q3 โดดเดน อาทิ ASP, MBKET, CPF, KCE, SVI, SF,
SYNTEC, AP, PS, BGH, BH, TTA

กลยุทธ

ตลาดอนุพันธ

Series/ ราคา
ความเห็น
S50Z14
Short ที่เปดไว 1,018 จุด ปดไปกอนที่ ATO พรอม
1,022.00 Long เปาหมายทํากําไร 1,030 จุด ตัดขาดทุนหาก
หลุด 1,015 จุด
ADVANCZ14 Long ที่เปดไว 229.01 บาท รอทํากําไร 237 บาท
232.50
ตัดขาดทุนหากหลุด 225 บาท
GFV14
Long ที่เปดไว 18,950 บาท ถือตอถายังไมหลุด
18,950
18,880 บาท รอทํากําไร 19,100 บาท
BRX14
Short เปดไดตอนเชาที่ 2,790 บาท รอทํากําไร
2,781
2,770 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 2,805 บาท
USDZ14
Long ตอนเชายังเปดไมได รอเปดอีกครั้งชวงยอตัว
32.53
มาที่ 32.48 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 32.42 บาท
ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 662 635 1700 ตอ 486

กลั บ มายื น บน EMA-10 เป น วั น ที่ 2 เครื่ อ งมื อ ระยะสั้ น กลั บ มาส ง
สัญญาณซื้อ สวน MACD ก็เริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆ มีแนวโนมวาจะกลับมา
ยืนเหนือ signal line ไดเร็วๆ นี้ บายยังใหน้ําหนักอิงทางบวก โดยมี
แนวรับ 1538 แนวตาน 1550 จุด
หุน/ราคา
ความเห็น
PS
แรงซื้อหนาแนน ขณะที่เครื่องมือพรอมใจกันสง
34.25
สัญญารซื้อ แนวโนมดี “เก็งกําไร” แนวรับ 33.50
แนวตาน 36.00 cut loss 33.00 บ.
AKR
เครื่องมือระยะสั้นกลับมาสงสัญญาณซื้อรอบใหม
2.20
พรอมแรงซื้อที่หนาแนน คาดวาจะดีดตัวขึ้นตอได
“เก็งกําไร” แนวรับ 2.16 แนวตาน 2.30-2.34 cut
loss 2.12 บ.
UNIQ
สรางฐานมาตลอดสัปดาหกอน จนวันนี้เริ่มวิ่งขึ้น
10.80
พรอม Volume กอตัว นาไดเวลาฟนตัวแลว
“เก็งกําไร” แนวรับ 10.50 แนวตาน 11.30-11.50
cut loss 10.30 บ.

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค

S50Z14 / ราคาปด 1,022.00 จุด
เปลี่ยนแปลง +3.80 จุด

เครื่องมือ MACD ในกราฟ 10 นาที ใหสัญญาณซื้อเหนือเสน Zero
Line แนวโนมผันผวนในกรอบของการฟนตัว กําหนดจุดถอยที่
1016 จุด รับ 1020, 1017.3 จุด ตาน 1026, 1029.5 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทําไม
สามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

