26 มิถนุ ายน 2560
การปรับพอรตหุน ระยะสัน้ วันนี้
Update

Stock

Action/Price

ตลาดหุน วันนี:้ Sideways

Remark

คงพอร ต

หุน ปจจุบนั ทีถ่ ืออยูในพอรต*
Long

MTLS (36), MAJOR (35), KAMART (9.65),
ILINK (16.7)

*(ราคาเปาหมายระยะสั้น)

คาดการณหนุ ติด Cash Balance



หุนที่ครบเกณฑ Cash Balance*: --หุนที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---

*หากตัวแมติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดดวยเชนกัน

หุน เดนประเด็นเทคนิค

 ตลาดสหรัฐทรงตัว รอจับตาความเห็นปธ.เฟด: ดัชนีดาวโจนสปดทรงตัวในชวงปด
ตลาดเมื่อวันศุกร ขณะที่ตัวเลขยอดขายบานใหมออกมาดีกวาที่คาดการณ ถึงแมภาพรวม
เศรษฐกิจสหรัฐจะดีขึ้นตอเนื่อง แตตลาดใหราคากับการขึ้นดอกเบี้ยไปมากแลว ทําใหนา
ติดตามการลดขนาดงบดุลมากกวา โดยวันอังคารนี้ปธ.เฟด จะมีการพูดถึงภาพรวมภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ลอนดอน นาติดตามการสงสัญญาณผานงานดังกลาวเพราะเม็ดเงินที่เคย
เขามาในตลาดเกิดใหมอาจไหลกลับจากการลดขนาดงบดุลดังกลาวไมชาก็เร็ว
 SET ยังไปไดไมไกล: ราคาน้ํามันดิบยังกดดันกลุมพลังงานอยู ทําใหการปรับตัวขึ้นของ
Index ยังจํากัดในกรอบเดิมๆ 1580 +/- แตนาลุนการทํา window dressing ในสัปดาหนี้
เพราะจากขอมูลในอดีต 5 ปที่ผานมา SET Index มักใหผลตอบแทนที่เปนบวกในสัปดาห
สุดทายกอนสิ้นไตรมาส 2 ถึง 80% โดยมองกรอบวันนี้ 1577-1587 จุด
 ปริมาณการซื้อขายยังเบาบาง: แมจะเริ่มเห็นการเชาซื้อสุทธิของกลุมสถาบันในสอง
วันที่ผานมาก็ตาม แตปริมาณการซื้อขายยังเบาบาง โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย/วันใน
เดือนนี้อยูที่ 4 หมื่นลบ.เทานั้น ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยในชวง 5 เดือนแรกของปที่ 4.5 หมื่นลบ.
อีกทั้งวันนี้หลายตลาดในภูมิภาคปดทําการ อาทิ อินโดนีเซีย, สิงคโปร, มาเลเซีย, อินเดีย,
ฟลิปปนส นาจะทําใหตลาดเงียบเหงามากขึ้น
 กลยุทธการลงทุน: ขึ้นขาย ลงซื้อ ในกรอบ โดยใช 1565 เปนจุดถอย
หุนเก็งกําไรระยะสั้น: ถือ MAJOR, ILINK
หุน Upside momentum: ถือ KAMART, MTLS

วิเคราะหเชิงเทคนิค: สัญญาณดี มีลนุ ขึน้

หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

DTAC
INET
BTS

Trading
Trading
Trading

52.75
4.46
8.60

54.75, 56.00
4.64
8.85 - 8.90

52.00
4.36
8.50

ดัชนี 1,582.36 เปลีย่ นแปลง +1.45 จุด
มูลคาการซื้อขาย 39,212 ลบ.

ปจจัยนาติดตาม

 29 มิ.ย.สหรัฐ: ตัวเลข GDP
 3 ก.ค. สหรัฐ: ISM manufacturing
 6 ก.ค. สหรัฐ: การจางงาน ADP, ISM non-

manufacturing

Block Trade Corner
หุน
Long
BEM

Long
SPALI
Long
UNIQ

แนะนํา
เบรกแนวต า นเดิ ม บริ เ วณ 7.30
พรอมสัญญาณซื้อจาก MACD
รับ: 7.30, 7.10 ตาน: 7.50, 7.65
ราคามีการปรับขึ้น ในขณะที่ Modi.
Sto. เริ่มใหสัญญาณบวก
รับ: 26.75, 26.50 ตาน: 27.75,
28.00
ราคาปรั บ ตั ว ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง MACD
ยังคงความเปน Bullish
รับ: 19.20, 19.00 ตาน: 19.80,
20.00
ทีมกลยุทธและเทคนิค

กราฟ 60 นาที เริ่มออนตัวลงหลักจากทดสอบแนวตานบริเวณ 1585 จุด รวมถึงสัญญาณ
จากเครื่องมือ MACD เริ่มแสดงสัญญาณออนตัวลง ใน ระยะสั้นมีแนวโนมเปน Sideways
แนวรับ 1580 แนวตาน 1585 จุด สามารถ Trading ในกรอบได โดยใหวางจุดถอยหากลง
ต่ํากวา 1570 จุด

กลยุทธตลาดอนุพนั ธ
กลยุทธ
Short ที่เปดไว 994 จุด ถือตอถายังไม
ผาน 998 จุด รอปดชวงยอตัวลงมาที่
992 จุด หรือต่ํากวา
SIRIM17
เปด Short ที่ 2.25 บาท หรือเหนือกวา
เปาหมายทํากําไร 2.16 บาท ตัดขาดทุน
เหนือจุดเปด 0.05 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมไดใน ติดอาวุธกลยุทธอนุพันธ
S50M17

กรอบการเคลื่อนไหว
992– 997 จุด
2.22 – 2.29 บาท
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