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ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า
ตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้ปรับลงระเนระนาดในช่วง -0.4% ถึง -2.5% จากความ
กังวลต่อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในแอฟริก าที่มีความเสี่ยงจะแพร่ระบาด
เร็วกว่าสายพันธุ์ DELTA ทำให้ WHO เตรียมจัดการประชุมวาระพิเศษในวันนี้
(26 พ.ย.) ส่วน SET Index ต้านกระแสไม่อยู่ปรับลงแรง 24 จุด จากแรงกดดัน
ของหุ ้ น Reopening อย่ า งกลุ ่ มพลั ง งาน PTT GULF กลุ ่ ม ธ.พ. SCB KBANK
กลุ่มขนส่ง AOT สวนทางหุ้นกลุ่มได้ประโยชน์จาก COVID-19 ที่ปรับขึ้น STGT
STA BCH และ CHG

SET Index (จุด)
เปลี่ยนแปลง (จุด)

1,624.27
-24.19
(-1.47%)

มูลค่าการซือ้ ขาย 60,240.57
(ล้านบาท)

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย
แม้แผนการผ่อนคลายกิจกรรมการดำเนินเศรษฐกิจในประเทศยังมีต่อเนื่องจาก
การประชุม ศบค. ที่ปรับระดับพื้นที่ยกเลิกสีแดงเข้มและยกเลิกประกาศใช้เคอร์ฟิว
ทุกพื้นที่พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเป็น 7 จังหวัด แต่อย่างไรก็ตามความ
กังวลต่อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่กลับมามีน้ำหนักมากกว่า หนุนให้เม็ดเงิน
เคลื่อนย้ายจาก Risky Asset สู่ Safe Haven ทำให้ SET Index บ่ายนี้ยังปรับ
ฐานโดยมองแนวรับสำคัญจากนี้อยู่ที่ EMA 75 วันที่ 1620 จุดหากหลุดถือเป็น
สัญญาณลบในทางปัจจัยทางเทคนิคเพิ่มเติมให้เปิด Downside มาที่ 1600 จุดได้
ส่ ว นกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ยาม COVID-19 กลั บ มาร้ อ นแรงแนะนำเลื อ กหุ ้ น ใน
Watchlist 15 อรหั น ต์ ต ้ า นโควิ ด และยั ง มี Valuation น่ า สนใจ อาทิ INSET
SCGP และ VNG (ทั้งนี้รายชื่อทั้งหมดสามารถเข้าไปดูที่บทวิเคราะห์ Market
Talk วันที่ 24 พ.ย. 64) ส่วนหุ้นที่ยังมองว่าพื้นฐานแข็งแกร่งน่า ใช้โอกาสย่อเป็น
จังหวะสะสมชอบ KBANK CPALL และ TIDLOR

กราฟเทคนิค SET INDEX ราย 60 นาที
แนวรับ/แนวต้าน (จุด) 1,620 /1,635

TECHNICAL SIGNAL BUY : INSET
แนวรับ/แนวต้าน (จุด) 5.95/6.35
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TECHNICAL SIGNAL SELL: AAV
แนวรับ/แนวต้าน (จุด) 2.56/2.72

ที่มา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุน้ ทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายทีก่ ำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพือ่ ลดความเสี่ยง
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดย
อ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วน
เป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณี ใด
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หุ้นกลุ่ม Reopening CPN DOHOME CPALL CRC และ AEONTS หุ้นที่ได้ประโยชน์
จาก Bond Yield ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นในระยะกลาง-ยาว BLA KBANK SCB หุ้นกำไร
2H64 เติบโต JMART JMT หุ้นที่ปันผลสูง MCS DCC

Technical Buy:
INSET รับบริเวณ 5.95 บาท เป้าทำกำไร 6.35 บาท Cut Loss 5.75 บาท
Technical Buy:
AAV Short บริเวณ 2.72 บาท เป้าทำกำไร 2.56 บาท Cut Loss 2.80 บาท

SET50 Futures:
แนะนำ Trading S50Z21 กรอบ 965-975 จุด
SET50 Option:
เปิด Long S50Z21C975 ได้ที่ 15 จุด และปิดตัดขาดทุน 3 จุด
Single Stock Futures:
สถานะ Long BGRIMZ21 ทุน 41.85 บาท ปิดตัดขาดทุน 23.19% ,แนะนำถือ Long
VNGZ21 ทุน 8.89 บาท เป้าทำกำไรที่ 9.40 บาท และ ให้ Stop Profit ที่ทุน
GOLD Futures:
แนะนำ Trading GFZ21 กรอบ 28280 – 28750 บาท (1780 – 1810$) และ Long
ที่กรอบล่าง

| 2

