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ยังแกว่งแคบ
ความไม่แน่นอนผลการเจรจาทางการค้ายังกดดันบรรยากาศการลงทุน โดยบ่ายนี้คาด SET Index
แกว่งตามกรอบ 1605-1615 จุด ส่วน S50Z19 แนะนํา Trading กรอบ 1065 – 1072 จุด หุ้น
เทคนิคภาคบ่าย : Technical Buy – RATCH, PSL

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

SET Index (จุด)
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.)

1,611.19
-4.99 (-0.31 %)
25,161.09

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที

SET Index เคลื่อนไหวในฝั่ งลบ ส่วนหนึง่ เกิดจากแรงกดดันจากหุ้น PTT ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในวันนี ้
รวมถึงการปรับตัวลดลงของกลุม่ ธ.พ. SCB BBL และรายหุ้นอย่าง SCC

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย

SET Index กลับมาแกว่งพักตัวในกรอบแคบ บ่ายนี ้คาดการเคลื่อนไหวไม่น่าแตกต่างจากเดิมโดย
ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1605 – 1615 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

ปั จจัยแวดล้ อมต่างประเทศยังอยู่ในช่วงรอความชัดเจนจากการเจรจาของเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของ
สหรัฐฯ-จีน ซึง่ ยังเต็มไปด้ วยไม่แน่นอน โดยมุมมองของฝ่ ายวิจยั ฯเชื่อว่าจะยังไม่สามารถหาข้ อตกลง
ร่วมกันได้ และมีโอกาสที่จะเห็นการขึ ้นภาษีตามมาคล้ ายวงจรการเจรจาในช่วงที่แล้ วมา ซึง่ เชื่อว่าจะ
ทําให้ SET Index จะยังขึ ้นได้ อย่างจํากัดและแกว่งตัวที่บริ เวณแนวรับ 1600 จุด ขณะที่ประเด็นอื่นๆ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคของไทย (CCI) เดือน ก.ย. ลดลงติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 7 ตํ่าสุดในรอบ 36
เดือน และลดลง 1.9% mom. อยูท่ ี่ 72.2 จุด ซึง่ เป็ น Sentiment เชิงลบต่อกลุม่ ค้ าปลีก แต่อย่างไรก็
ตามมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐฯ เช่น “ชิมช้ อปใช้ ” และเตรี ยมออกมาตรการเฟส 2 น่าจะหนุนกําลัง
ซื ้อในช่วง 4Q62 กลยุทธ์ การลงทุน 1) หุ้นปั นผลสูง MAJOR LH SPALI 2) หุ้นที่แนวโน้ มผลการ
ดําเนินงาน 2H62 เติบโตเด่น AMATA MINT TU BCH 3) หุ้น Alpha Play JWD PLANB

แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 1,605 / 1,615

Technical BUY signal : RATCH

แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 70.00 / 75.00

Technical BUY signal : PSL

หุ้นเทคนิคภาคบ่าย

Technical Buy: RATCH ราคาอ่อนตัวลงมาบริ เวณ Uptrend Line และเริ่ มยืนได้ คาดเป็ นโอกาส
สะสมเพื่อหวังการปรับตัวขึ ้นต่อ แนะนํารอรับที่ 71.00 บาท เป้าทํากําไร 75.00 บาท Cut 69.50 บาท
Technical Buy: PSL ราคาผ่านแนวต้ าน Downtrend Line ระยะสัน้ พร้ อม MACD ฟื น้ ตัวขึ ้นเหนือ
แกนศูนย์ แนะนํารอรับที่ 8.75 บาท เป้าทํากําไรที่ 9.20 บาท Cut Loss 8.55 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์
SET50 Futures: แนะนํา Trading S50Z19 กรอบ 1065 – 1072 จุด
SET50 Option: แนะนําถือสถานะ Long S50Z19P1100 ทุน 38 จุด เป้าทํากําไรที่ 54 จุด (SET50=
1060) และตัง้ Stop Profit ที่ทนุ
Single Stock Futures: แนะนํารอ Long EAZ19 ที่ 47.25 บาท เป้าทํากําไรอยู่ที่ 49.50 บาท Cut Loss
0.75 บาทจากทุน, แนะนํารอ Short SCCZ19 ที่ 387 บาท เป้าทํากําไร 366 บาท Cut Loss 4 บาทจาก
ทุน
GOLD Futures : แนะนํา Trading GFV19 กรอบ 21640 – 21930 บาท (1500-1520$)

แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 8.70 / 9.20
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