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ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า
ดั ช นี ช ี ้ น ำเศรษฐกิ จ จี น หลายตั ว ขยายตั ว ต่ ำ กว่ า ตลาดคาด เช่ น ผลผลิ ต
อุตสาหกรรม เดือน ก.ย. 2565 ขยายตัว 3.1%yoy ต่ำกว่าตลาดคาดที่ระดับ
4.5% การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เดือน ก.ย. 2565 ขยายตัว 7.3%yoy ต่ำกว่า
ตลาดคาดที่ระดับ 7.9% GDP 3Q64 ขยายตัว 4.9%yoy ต่ำกว่าตลาดคาดที่
ระดับ 5.2% ภาพรวมส่งผลให้ GDP จีน 9M64 ขยายตัวเฉลี่ย 10.4% เทียบกับ
IMF คาดขยายตัว 8% โดยการชะลอตัวงวด 3Q64 เป็นผลจาก COVID-19 สาย
พันธุ์ Delta กดดันตลาดหุ้นตลาดหุ้นจีนลดลง 0.4% สวนทางตลาดหุ้นในกลุ่ม
TIP ยังแกว่งทรงตัวในแดนบวก โดย SET Index ปรับขึ้น 4.57 จุด หนุนจากหุ้น
ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรฯและชิ้นส่วนฯ

SET Index (จุด)
เปลี่ยนแปลง (จุด)

1,642.91
+4.57
(+0.28%)

มูลค่าการซือ้ ขาย 51,287.29
(ล้านบาท)

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย
คาด SET Index ยังคงแกว่งพัก เพื่อรอปัจจัยขับเคลื่อนโดยประเด็น เฉพาะใน
ประเทศที่ให้น้ำหนัก 2 ปัจจัย คือ 1) การประชุม ครม. ในวันพรุ่งนี้ (19 ต.ค.)
คาดจะมีการพิจารณากระตุ้นภาคบริโภคเพิ่มเติม อาทิ การขยายมาตรการคนละ
ครึ่งฯและ 2) การรายงานงบของหุ้นในกลุ่ม ธ.พ. 6 แห่งที่ฝ่ายวิจัยฯ ทำการศึกษา
(BBL KBANK KKP SCB และ TISCO) คาดทำกำไรสุทธิรวมกั นที่ 3 หมื่นล้ า น
บาท หดตัว 9.3%qoq แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดก่อนที่ฟื้นตัวในช่วง 4Q64
และปีหน้า โดยสัปดาห์นี้เริ่มจาก KKP ที่รายงานงบในวันพรุ่งนี้ (19 ต.ค.) ส่วน
กรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index คาดแกว่งในกรอบ 1635-1650 จุด โดยมี
หุ้นในกลุ่มพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ยังปรับขึ้ นเป็นกลุ่มที่ช่วย
ประคอง กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ นยั ง อยู ่ ใ น Theme Restart Economy ชอบ MTC
CPN และ CPALL

กราฟเทคนิค SET INDEX ราย 60 นาที
แนวรับ/แนวต้าน (จุด) 1,635/1,650

TECHNICAL SIGNAL BUY : JMT
แนวรับ/แนวต้าน (จุด) 45.50/50.50
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ชาญชัย พันทาธนากิจ

นักวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 064045

ธนัฐธร เกิดเนตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

TECHNICAL SIGNAL BUY : SPLAI
แนวรับ/แนวต้าน (จุด) 20.20/21.40

ทีข้อ่มมูา:ลในเอกสารฉบั
สายงานวิจบยั นี้ บล.
เอเซีย พลัส งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดย
รวบรวมมาจากแหล่

อ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วน
เป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณี ใด

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)
BY RESEARCH DIVISION
*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุน้ ทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายทีก่ ำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพือ่ ลดความเสี่ยง

หุ้นกลุ่ม Reopening CPN MAJOR AOT CPALL CRC และ AEONTS หุ้นที่ได้
ประโยชน์จาก Bond Yield ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นในระยะกลาง-ยาว BLA KBANK SCB
หุ้นกำไร 2H64 เติบโต JMART JMT

Technical Buy:
JMT รับบริเวณ 45.50 บาท เป้าทำกำไร 50.50 บาท Cut Loss 44.25 บาท
Technical Buy:
SPALI รับบริเวณ 20.20 บาท เป้าทำกำไร 21.40 บาท Cut Loss 19.50 บาท

SET50 Futures:
แนะนำให้ Trading S50Z21 ในกรอบ 980 - 995 จุด
SET50 Option:
สถานะ Long S50Z21C975 ทุน 30 จุด ปัจจุบันมีกำไร 1.60 จุด แนะนำถือต่อ เป้าทำ
กำไร 45 จุด (SET50=1000) และ Cut Loss 3 จุดจากทุน
Single Stock Futures:
แนะนำให้เปิด Long CPALLZ21 ที่ 64.75 บาท เป้าทำกำไรที่ 66 บาท Cut Loss 0.50
บาทจากทุน, สถานะ Long CENTELZ21 ทุน 36 บาท ปิดตัดขาดทุน 15%
GOLD Futures:
สถานะ Short GFV21 ทุน 28300 บาท ปัจจุบันมีกำไร 220 บาท แนะนำถือต่อ เป้าทำ
กำไร 27930 (1760$) Stop ที่ 28150 บาท Lock 150 บาทจากทุน

| 2

