18 กรกฎาคม 2560
การปรับพอรตหุน ระยะสัน้ วันนี้

ตลาดหุน วันนี:้ เก็งกําไรตามรายกลุม ในชวงตลาดเงียบเหงา

Update

Stock

Action/Price

Remark

IN

MTLS

Buy @ 35

ST target @ 37

IN

TWPC

Buy @ 9.35

ST target @ 10

หุน ปจจุบนั ทีถ่ ืออยูในพอรต*
Long

MAJOR (35), ILINK (16.7), BCH (14),
BEAUTY (11.5), TIPCO (17)

*(ราคาเปาหมายระยะสั้น)

คาดการณหนุ ติด Cash Balance


หุนที่ครบเกณฑ Cash Balance*: JMART-W2,
CRANE-W1, NVD



หุนที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---

 เก็งกําไรตามรายกลุม ในชวงตลาดเงียบเหงา: คาด SET จะคงลักษณะการเคลื่อนไหว
อยูในกรอบแคบระหวาง 1570-1580 จุด โดยมีแรงเก็งกําไรรายกลุมชวยประคับประคอง
ตลาด อาทิ การประมูลรถไฟรางคู และอินเตอรเน็ตชายขอบ รวมถึงงานสายไฟลงดิน ซึ่ง
ประเด็นเหลานี้นาจะเปนแรงหนุนการเก็งกําไรในหุนกลุมที่เกี่ยวของ ไดแก กลุมสื่อสาร,
วางโครงขาย และกลุมรับเหมากอสราง เชน TRUE, ADVANC, DTAC, ITEL, SYNEX,
ILINK, LOXLEY, CK, STEC เปนตน
 ประเด็นตางประเทศยังกดดัน: การเจรจา Brexit ไดเริ่มตนขึ้นอยางเปนทางการวานนี้
ทํา ให นัก ลงทุ นอาจหัน ไปให ค วามสนใจกั บ สถานการณ ก ารเจรจามากขึ้น รวมถึ งการ
ประชุมธนาคารกลางของยุโรป (ECB) ในชวงปลายสัปดาห นอกจากนี้แลว ประเด็นการ
ปรั บ ขึ้ นอั ต ราดอกเบี้ ย ของเฟดที่ดู ออนกํา ลั ง ลง ส ง ผลให ค า เงิ น ดอลลารส หรั ฐอ อนค า
ขณะที่บาทแข็งคาในเชิงเปรียบเทียบสูระดับ 33.60 บาท/ดอลลาร ซึ่งเปนระดับที่แข็งคา
มากสุดในรอบกวา 2 ป อยางไรก็ดี ยังไมเห็นผลอยางมีนัยตอกระแสเงินลงทุนตางชาติให
ไหลเขามาในตลาดหุนไทย โดยรวมจึงมองวาความไมแนนอนที่ครอบงําตลาดเปนปจจัย
กดดันกรอบการปรับขึ้นในระยะสั้น
 กลยุทธการลงทุน: เก็งกําไรระยะสั้น “ขึ้นขาย ลงซื้อ”
หุนเก็งกําไรระยะสั้น: ถือ MAJOR, ILINK, BEAUTY, TIPCO
หุน Earnings plays: ถือ BCH
หุน Upside momentum: ตั้งซื้อ MTLS, TWPC

*หากตัวแมติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดดวยเชนกัน

หุน เดนประเด็นเทคนิค

วิเคราะหเชิงเทคนิค: ถอยตามสเต็ป

หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

TU
SYNEX
CKP

Trading
Trading
Trading

20.00
13.00
3.30

20.60-20.80
13.80-14.00
3.42-3.46

19.80
12.80
3.26

ดัชนี 1,574.09 เปลีย่ นแปลง -3.70 จุด
มูลคาการซื้อขาย 31,690 ลบ.

ปจจัยนาติดตาม

 19-20 ก.ค. ญี่ปุน: ประชุม BOJ
 20 ก.ค. ยุโรป: ประชุม ECB

Block Trade Corner
หุน

แนะนํา

Long
BEAUTY

เริม่ มีสัญญาณซื้อจาก MACD ในขณะที่
ราคาปรับตัวขึ้นตอเนื่อง
รับ: 11.00, 10.80 ตาน: 11.40, 11.60
หลังจากลงมาทดสอบเสน Trend-line
ราคาก็ไดมีการปรับตัวขึ้นไป พรอม
สัญญาณซื้อจาก MACD
รับ: 69.00, 68.00 ตาน: 72.25, 74.00
ราคาปรับตัวลงอยางตอเนื่อง หลังทีไ่ ม
สามารถผานเสน EMA-25 วันได และ
MACD ยังคงอยูใตเสน Zero-line
รับ: 18.30, 17.70 ตาน: 19.90, 20.20
ทีมกลยุทธและเทคนิค

Long
CBG
Short
PTG

แมจะเปดบวกไดในชวงเชา แตดัชนีก็ถอยลงตลอดวันจนปดในแดนลบ พรอมสัญญาณ
ขายจากกราฟ 60 นาทีที่ใหน้ําหนักทางลบอยางตอเนื่อง คาดวันนี้ยอตัวลงแนวรับ 1570
และ 1565 จุดตามลําดับ ควรรอใหเกิดสัญญาณซื้อกอนกลับเขาตลาด พรอมปรับแนวตาน
ลงมาที่ 1578 และ 1584 จุด

กลยุทธตลาดอนุพนั ธ
กลยุทธ
รอเปด Short ใหม ที่ 994 จุด เปาหมาย
ทํากําไร 987 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 999
จุด
KTBU17
Short ยังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 18.80
บาท เปาหมายทํากําไร 18.43 บาท ตัด
ขาดทุนเหนือ 19.10 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมไดใน ติดอาวุธกลยุทธอนุพันธ
S50U17

กรอบการเคลื่อนไหว
990.10– 995.90 จุด
18.60 – 18.95 บาท
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