21 มิถนุ ายน 2560
การปรับพอรตหุน ระยะสัน้ วันนี้

ตลาดหุน วันนี:้ 1580 กลายเปนตานสําคัญ

Update

Stock

Action/Price

Remark

IN

STEC

Buy @ 26

ST target @ 28

IN

ILINK

Buy @ 15.7

ST target @ 16.7

หุน ปจจุบนั ทีถ่ ืออยูในพอรต*
Long

MTLS (36), MAJOR (35), KAMART (9.65)

*(ราคาเปาหมายระยะสั้น)

คาดการณหนุ ติด Cash Balance



หุนที่ครบเกณฑ Cash Balance*: ETE
หุนที่มีโอกาสติด Cash Balance*: JMART-W2, ECL,
2S-W1, MM, NETBAY, ECF

 ทดสอบแนวตานใหม: บริเวณ 1580+/- จะกลายเปนแนวตานสําคัญใหม และคาดวาจะ
ยั ง ไม ไ ปไหนไกลเกิ น บริ เ วณนี้ สํ า หรั บ วั น นี้ ถึ ง แม ก ารทํ า ราคาป ด ครึ่ ง ป แ รก(window
dressing) ใกลเขามาก็ตาม มองกรอบวันนี้ 1570-1585 จุด และคาดตลาดยังเนนการเก็ง
กําไรหุนรายกลุม/รายตัวที่มีประเด็นใหมๆ เขามาตอไป อาทิ ประเด็นการประชุมแกไข
พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ มองไมไดสงผลกระทบตอกลุม HELTH เพราะเปนรพ.
เอกชนและมีสัดสวนลูกคาใชสวัสดิการสวนนี้ไมมากนัก สวนประเด็น กสทช. เปดขายซอง
ประมูลเน็ตชายขอบกอนประมูล e-auction ในวันที่ 1 ส.ค. 60 นี้ เปนปจจัยบวกกับหุน
กลุมโครงขายโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ILINK, ALT
 ราคาน้ํามันดิ่งหนักกดดันภาพรวมตลาด: ราคาน้ํามันยังคงไดรับ sentiment เชิงลบ
ตอเนื่อง จากการคาดการณตัวเลขสตอกที่จะออกมามากกวาคาดในรายงานวันพฤหัสนี้
ผนวกดอลลารแข็งคา มองวาราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลงสูระดับ 43 ดอลลารตอบารเรล
แมเปนบวกตอกลุมหุนกลุมสายการบินจากตนทุนน้ํามันที่ลดลง แตคาดไมมาก เนื่องจาก
สวนใหญไดมีการทํา Hedging ไปบางแลว ไมนาชดเชยผลกระทบเชิงลบตอกลุม ENERG
ซึ่งเปน sector ใหญกวาได จึงยังเปนลบตอภาพรวมตลาด
 กลยุทธการลงทุน: ขึ้นขาย ลงซื้อ
หุนเก็งกําไรระยะสั้น: ถือ MAJOR และตั้งซื้อเก็งกําไร ILINK
หุน Upside momentum: ถือ KAMART, MTLS และตั้งซื้อ STEC ตออีกวัน

*หากตัวแมติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดดวยเชนกัน

หุน เดนประเด็นเทคนิค
หุน
PTG
ALT
SUPER

วิเคราะหเชิงเทคนิค: สัญญาณเตือนภัย

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

Trading
Trading
Trading

21.80
7.20
1.43

22.50, 23.00
7.60-7.70
1.49-1.51

21.50
7.05
1.40

ดัชนี 1,578.62 เปลีย่ นแปลง -2.52 จุด
มูลคาการซื้อขาย 35,925 ลบ.

ปจจัยนาติดตาม

 21 มิ.ย. สหรัฐ: ยอดขายบานมือสอง
 22 มิ.ย. สหรัฐ: จํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงานฯ
 23 มิ.ย. สหรัฐ: ยอดขายบานใหม

Block Trade Corner
หุน
Long
UNIQ
Short
BA
Short
CBG

แนะนํา
คงความเปน Bullish ดวยการยืน
เหนือ EMA ระยะสั้น
รับ: 18.60, 18.40 ตาน: 19.10,
19.40
รีบาวดไมผาน EMA 25 วัน มี
แนวโนมลงตอ
รับ: 18.20, 18.00 ตาน: 18.90,
19.10
ปรับตัวลงตอเนื่อง Modi. Sto. ให
สัญญาณลบใตเสน 50
รับ: 68, 66.50 ตาน: 69.50, 70.50
ทีมกลยุทธและเทคนิค

สัญญาณขายที่มาพรอม Bearish Divergence จากกราฟ 60 นาที ยังคงกดดันดัชนีตอไป
วันนี้จึงมีแนวโนมที่จะยอตัวลงหาแนวรับ 1575 และ 1570 จุด ตามลําดับ ควรรอใหเกิด
สัญญาณซื้อกอนกลับเขาตลาดในรอบตอไป แนวตานยังคงจํากัดที่ 1585 และ 1590 จุด

กลยุทธตลาดอนุพนั ธ
S50M17

TTAM17

กลยุทธ
Short ยังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 997 จุด
เปาหมายทํากําไร 988 จุด ตัดขาดทุน
เหนือ 1,001 จุด
เปด Short ที่ 9.20 บาท เปาหมายทํา
กําไร 8.95 บาท ตัดขาดทุนเหนือจุดเปด
0.15 บาท

*ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมไดใน ติดอาวุธกลยุทธอนุพันธ

กรอบการเคลื่อนไหว
992 – 997.50 จุด

9.05 – 9.30 บาท
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