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SET Index (จุด)
1,555.01
เปลี่ยนแปลง
-28.12(-1.78%)
มูลค่าการซื้อขาย
73,521.94
เงินเฟ้อในเดือน เม.ย.64 ที่เร่งตัวมากกว่าคาด แต่เชื่อว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนใจ การ
ประชุม กนง. บ่ายนี้ที่คาดจะคงดอกเบี้ยฯ ตามเดิม ส่วนประเด็นอื่นๆติดตามการ
ประชุม ครม. ต่อมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ส่วน SET Index บ่ายนี้คาดชะลอ
การลงมาและแกว่ง ในกรอบ 1550-1565 จุด Technical เด่น FN,SFLEX สำหรับ
SET50 Futures : เปิดสถานะ Long S50M21C950 ทุน 950 จุด และ Cut Loss 4 จุด
บ่ายนี้ Wait &See
ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุน้ ภูมิภาคเช้านีปรับลงเป็ นส่วนใหญ่ โดยดัชนี
MSCI Asia Ex.Japan ปรับลง 0.8% จากความกังวลต่อการใช้นโยบายการเงินทีเข้มงวด
ของสหรัฐฯทีอาจมาเร็วกว่าคาด หลังวานนีรมว. คลัง คุณ Yellen ออกมาให้ความเห็นว่า
อัตราดอกเบียสหรัฐฯทีจําเป็ นต้องปรับขึน เพือไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐฯร้อนแรงมากเกินไป
ส่วนตลาดหุน้ บ้านเราเช้านีร่วงหนัก 1.78% จากแรงกดดันจากหุน้ ในกลุม่ Domestic Play
อย่าง ธ.พ. ค้าปลีก ไฟแนนซ์ หลังสถานการณ์ COVID-19 ยังคงยืดเยือ โดยจํานวนผูต้ ิดเชือ
วันนีอยู่ที 2,112 ราย จํานวนผูเ้ สียชีวิต 15 ราย
แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย คาดนักลงทุนให้ความสนใจใน 2 การประชุมสําคัญ คือ
1) การประชุม กนง. โดยฝ่ ายวิจยั ฯคาดว่าจะคงดอกเบียฯ 0.5% ตามเดิม แม้การรายงาน
เงินเฟ้อทัวไปเดือน เม.ย. วันนีออกมาเพิมขึน . %yoy จากแรงหนุนของหมวดพลังงาน
โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าทีเพิมขึนหลังจากสินสุดมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาลและราคา
นํามันตลาดโลกทีเพิมขึน
แต่เงินเฟ้อพืนฐานทีหักราคาพลังงานและอาหารสดพบว่า
ขยายตัวเพียง 0.3%yoy และ 2) การประชุม ครม. คาดมีการพิจารณามาตการช่วยเหลือ
โดยเน้นไปทีการช่วยลดค่าครองชีพ เช่น ค่านํา ค่าไฟ ส่วนมาตรการอืนๆเช่น คนละครึงเฟส
3 และมาตรการทางภาษีทียังติดตามในรายละเอียด ส่วนทิศทาง SET Index บ่ายนีคาดว่า
จะเห็นการชะลอการปรับลงหลังการลงเร็วในช่วงเช้านีดึงให้ RSI ใน Timeframe ระยะสัน
เข้าเขต Oversold จึงคาดกรอบการเคลือนไหวที 1550-1565 จุด
กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น หุ้น Laggard Play ADVANC ,SCCC และ BDMS หุ้น ที ได้
ประโยชน์จ ากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด STA STGT AS และ SPVI หุ้น ทีคาดงบ
1Q64 เติ บ โตดี SPVI IVL PTTGC CPF DRT MTC หุ้ น ที ได้ ป ระโยชน์ จ ากราคา
Commodity ปรับขึน NER PTTEP TVO

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: FN รับที . บาท เป้าทํากําไร . บาท Cut 1.55 บาท
Technical Buy: SFLEX รับที 6.55 บาท เป้าทํากําไร 7.25 บาท Cut 6.35 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1,550 /1,565

Technical signal Buy FN

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

1.60 / 1.74

Technical signal Buy SFLEX

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) :

6.55 / 7.25

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึง
เป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วัRESEARCH
นทำการ แนะนำปิDIVISION
ดสถานะเพื่อ
ลดความเสี่ยง

SET50 Futures: เปิ ด Long S50M21C ทุน จุด และ Cut Loss 4 จุด บ่ายนี Wait &See
SET50 Option: สถานะ Long S50M21C ทุน จุด ปิ ด Cut Loss จุดจากทุน
Single Stock Futures: สถานะ Long PTTEPM ทุน . บาท ปิ ดที บาท
กําไร 49.7%,ถือ Long STAM ทุน . บาท กําไร . % เป้า . บาท Stop ทีทุน
GOLD Futures: แนะนํา Trading GFM กรอบ
–
บาท และ Short ทีกรอบบน
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