21 กรกฎาคม 2560
การปรับพอรตหุน ระยะสัน้ วันนี้
Update

Stock

Action/Price

ตลาดหุน วันนี:้ เคลื่อนไหวในกรอบเดิมๆ

 กระแสลมไมเปนใจ ออกแรงพายเอง: ตลาดหุนไทยขาดแรงหนุนอยางมีนัยจากนัก
ลงทุนกลุมหลักอยางตางชาติ จากอิทธิพลความไมแนนอนของปจจัยภายนอกเปนหลัก
ขณะที่ปจจัยภายในยังไมโดดเดนมากพอ กอปรกับคาดการณกําไรตลาดที่ถูกปรับลดลง
ทําใหตลาดหุนไทยไมไดอยูในภาวะถูกจนตองเขาไลราคาซื้อ ดังนั้น ในชวงนี้จึงยังคงตอง
พึ่งพาการเก็งกําไรระยะสั้นตามประเด็นขาว, สัญญาณทางเทคนิค และการเก็งกําไรผล
ประกอบการไตรมาส 2 เปนหลัก โดยคาด SET วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1570-1580
จุด
 ECB คงดอกเบี้ยตามคาด แตนารอจับตาการหารือการปรับนโยบาย: วานนี้ธนาคาร
กลางยุโรปยังคงนโยบายการผอนคลายทางการเงินในระดับเดิมตามตลาดคาด อยางไรก็ดี
ความเห็นของประธานอีซีบีหลังการประชุมที่กลาวถึงการหารือเรื่องการปรับนโยบายฯ
ในชวงฤดูใบไมรวง (Fall) นี้ ทําใหคาเงินยูโรดีดตัวแข็งคา และดอลลารสหรัฐออนตัวในเชิง
เปรียบเทียบในระยะสั้น โดยประเด็นการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของประเทศหลักทั้ง
สหรั ฐ , ยุ โ รป หรื อ แม แ ต ญี่ ปุน ย อ มส ง ผลกระทบต อ แนวโน ม ทิ ศ ทางกระแสเงิ น ลงทุ น
ตางชาติ จึง นาจับตามองตอเนื่อง ทั้ งนี้ หากเริ่ มสงสัญญาณความเขม งวดจะเปน แรง
กดดันตอ Fund flow มากขึ้น จึงไมนาเปนผลดีตอ SET
 กลยุทธการลงทุน: เก็งกําไรระยะสั้น “ขึ้นขาย ลงซื้อ”
หุนเก็งกําไรระยะสั้น: ถือ MAJOR, ILINK, BEAUTY, TIPCO
หุน Earnings plays: ถือ BCH
หุน Upside momentum: ถือ MTLS, TWPC

Remark

คงพอร ต

หุน ปจจุบนั ทีถ่ ืออยูในพอรต*
Long

MAJOR (35), ILINK (16.7), BCH (14),
BEAUTY (11.5), TIPCO (17), MTLS (37),
TWPC (10)

*(ราคาเปาหมายระยะสั้น)

คาดการณหนุ ติด Cash Balance



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

*หากตัวแมติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดดวยเชนกัน

หุน เดนประเด็นเทคนิค

วิเคราะหเชิงเทคนิค: ชนแนวตาน

หุน

แนะนํา

แนวรับ

แนวตาน

Cut

TASCO
ECF
MOONG

Trading
Trading
Trading

21.90
3.94
7.20

22.60-22.90
4.12, 4.20
7.50, 7.70

21.60
3.90
7.10

ปจจัยนาติดตาม

ประชุมกลุมผูผลิตน้ํามัน OPEC+NonOPEC
 25-26 ก.ค. สหรัฐ: ประชุม FOMC
 26 ก.ค. สหรัฐ: ยอดขายบานมือสอง

ดัชนี 1,575.28 เปลีย่ นแปลง -0.57 จุด
มูลคาการซื้อขาย 41,763 ลบ.

 24 ก.ค.

Block Trade Corner
หุน

แนะนํา

Long
TASCO

ราคาได แ สดงถึ ง การกลั บ ตั ว พร อ มมี
สัญญาณซื้อจาก Modi. Sto. และแรง
สนับสนุนจาก Volume
รับ: 22.00, 21.60 ตาน: 22.50, 22.90
ราคาไดปรับตัวขึ้นตอเนื่องหลังจากปรับ
ฐานเสร็จ พรอม MACD และ Modi. Sto.
มีสัญญาณที่ดีขึ้นแสดงถึงการฟนตัว
รับ: 68.25, 67.00 ตาน: 70.25, 71.25
ราคาอ อ นตั ว ลงต อ จากเมื่ อ วาน และ
MACD อยูใตเสน Zero-Line และมี
สัญญาณขายจาก Modi. Sto.
รับ: 7.45, 7.30 ตาน: 7.60, 7.70
ทีมกลยุทธและเทคนิค

Long
CPN
Short
AP

เกิดสัญญาณขายชวงทายตลาดในกราฟ 60 นาทีจาก Modified Stochastic ขณะที่ดัชนีก็
เคลื่อนตัวชน Trendline ดานบน ซึ่งทําหนาที่เปนแนวตาน คาดวันนี้ออนตัวลงอีกรอบ
ควรลงมารอสัญญาณซื้อรอบตอไปที่แนวรับ ระยะสั้นคงแนวรับที่ 1570 และ 1565
แนวตาน 1578 และ 1582 จุด

กลยุทธตลาดอนุพนั ธ
S50U17
BANPUU17

กลยุทธ
รอเปด Short ที่ 995 จุด เปาหมายทํา
กําไร 985 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 999 จุด

กรอบการเคลื่อนไหว
990.70– 995.90 จุด

รอเปด Long ที่ 16.30 บาท เปาหมาย
ทํากําไร 16.80 บาท ตัดขาดทุนหาก
หลุด 16 บาท

16.24 – 16.80 บาท

*ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมไดใน ติดอาวุธกลยุทธอนุพันธ
Ref. No: MF2560_0136
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