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หน้าแรก  / การเงิน-การลงทุน อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561

AFTERNOON CALL ACTION NOTES (5 พ.ย.61)

ดชัน ีSET ปิดภาคเชา้ 1,668.27  -13.57 จดุ  -0.81%

สรปุภาวะตลาดภาคเชา้

SET Index ชว่งเชา้ปรับตวัลดลงตามตลาดหุน้เอเชยี เนื�องจากกลบัมากงัวลสงครามการคา้และธนาคารกลาง
สหรัฐปรับขึ�นอตัราดอกเบี�ยในการประชมุเดอืนหนา้  โดยยงัมปัีจจัยลบจากนักลงทนุตา่งชาตมิสีถานะขายตอ่เนื�อง
 โดยกลุม่ Big Cap ที�กดดนัตลาดในชว่งเชา้ไดแ้ก ่PTTEP CPALL และ KBANK สง่ผลให ้SET Index ปิด
ตลาดที� 1,668.27 จดุ -13.57 จดุ ดว้ยมลูคา่การซื�อขาย 1.8 หมื�นลบ.

 

แนวโนม้ภาคบา่ยตามคา่สญัญาณทางเทคนคิ
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ดชัน ีSET ปรับตวัลงและเคลื�อนไหวในกรอบแคบตลอดภาคเชา้ โดยหุน้ตวัใหญย่งัมแีรงขายออกมาอยา่งตอ่
เนื�อง มเีพยีงบางตวัที�มแีรงรบีาวด ์อกีทั �งคา่สญัญาณ MACD กบั RSI ที�ยงัชี�ลงในกราฟ 30 นาททํีาใหใ้นภาค
บา่ยน่าจะเคลื�อนไหวในกรอบ 1.660-1,675 จดุ

แนวรับ  1,660 จดุ  /  แนวตา้น  1,675 จดุ

Technical Insight

EA  ซื�อเก็งกาํไร

ราคาปิด  50.50 บาท

แนวรับ  50.00 บาท  /  แนวตา้น  52.00 บาท  /  Cut loss  49.50 บาท
ADVERTISEMENT

ราคาหุน้กําลงัทดสอบจดุสงูสดุกอ่นนหา้ โดยไดแ้รงหนุนจากการยนืเหนอืเสน้ EMA 10 วนัไดอ้ยา่งแข็งแกรง่ อกี
ทั �งเครื�องมอื MACD+RSI ชี�ข ึ�นเป็นสญัญาณบวก  จงึมโีอกาสที�ราคาจะปรับตวัขึ�นตอ่

                                                                                           

SGF  ซื�อเก็งกาํไร

ราคาปิด  1.68 บาท

แนวรับ  1.66 บาท  /  แนวตา้น  1.75 บาท  /  Cut loss  1.65 บาท

ลุน้เกดิรปูแบบกลบัตวั U Shape หลงัราคาปรับตวัขึ�นยนืเหนอืเสน้ EMA 5 และ 10 วนั พรอ้มเกดิสญัญาณ
Golden Cross อกีทั �งเครื�องมอื MACD+RSI ชี�ข ึ�นสนับสนุนทศิทางทําใหม้โีอกาสปรับตวัขึ�นตอ่ได ้

 

ขา่วสาํคญัชว่งเชา้

·        มาตรการควํ�าบาตรอหิรา่นของสหรัฐมผีลบงัคบัใชแ้ลว้วนันี� ยกเวน้ 8 ประเทศนําเขา้นํ�ามนัได ้

เศรษฐกิจ
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·        D มั�นใจกําไรปี 62 ทํานวิไฮ-รายไดแ้ตะระดบั 1 พันลบ. หลงัเตรยีมใชเ้งนิเพิ�มทนุรองรับขยายงาน-ชาํระคนื
หนี�

·        SENA จับมอื"ฮนัควิ"เปิดคอนโดฯ "นชิ โมโน เมกะ สเปซ บางนา" ทําเลยา่นบางนา-ตราด มลูคา่ 2.2 พัน
ลบ.

·        SMART เผยขาดทนุลดลงใน Q3/61 ตามแผนขยายชอ่งทางขาย-ราคาขายสงูขึ�น มองตลาดอฐิมวลเบาดี
ตอ่เนื�องชว่งโคง้สดุทา้ยของปี

·        PSH จับมอืกฟภ. เซน็ MOU รว่มพัฒนาการใหบ้รกิารการขอใชไ้ฟฟ้าโครงการหมูบ่า้นจัดสรร

·        SIAM สง่ออกเชื�อเพลงิชวีมวลอดัเม็ดล็อตแรกไปญี�ปุ่ นแลว้ พรอ้มเจรจา"มติซยุ"ทําสญัญาระยะยาว-ขยาย
ธรุกจิครบวงจร

·        BIG เผยตลาดกลอ้งในปท.ครึ�งปีหลงัคกึคกักวา่ครึ�งปีแรกเขา้ไฮซซีั�นหนุนผลประกอบการ-ขยายฐานไป
เวยีดนามหลงัเปิดสาขา
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