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INTUCH สู้แล้ว…..

INTU01C2203X
ราคาทฤษฎี DW อ้างอิงจากราคาหุ้นอ้างอิงที่ฝ�ายวิจัยฯให้ไว้*

Support

0.59 บาท

Resistance

0.87 บาท

(Upside +47.5%)

Stop Loss

0.49 บาท

(Downside -16.9%)

Risk/Reward
Ratio

2.8 เท่ า

ฝ�าย Structured Products บล.บัวหลวง

Key Idea
INTUCH เริม
้ ริเวณเส้น EMA 200 วัน ขณะที่หุ้นปรับตัวลงลึก ส่งสัญญาณ
่ สูบ
กลับตัวระยะสัน
้ Bullish Sto แนวรับ 72-73 ต้าน 78-80 จุดขายตัดขาดทุนไม่
ควรลงต�ากว่า 70

*อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของสายงานวิจย
ั บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2564

Trading Tips
•

ค่าเสื่อมเวลา 1.1% ต่อวัน ต�ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 2.4% ต่อวัน

•

ถือประมาณ 1 วัน ลดลง 1 ช่อง

•

ขยับดี ตามหุ้นอ้างอิงช่องต่อช่อง

Disclaimer apply
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ความหมายของ DW Technical Indicators
1) Effective Gearing เป�นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงด้าน

Put Intrinsic Value

ราคา DW (Effective Gearing ของ DW 3 เท่า หมายถึง ถ้า

= Max ((ราคาใช้สท
ิ ธิ – ราคาป�จจุบันของหุ้นอ้างอิง)

ราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงประมาณ

x อัตราการใช้สท
ิ ธิต่อหน่วย, 0)

3%) ทั้งนี้ Effective Gearing ที่สูงทําให้นักลงทุนสามารถได้รบ
ั

กําไร/ขาดทุนในปริมาณที่สูงเทียบกับเงินลงทุน

2) Sensitivity เป�นเครื่องมือในการวัดความแกว่งตัวด้านราคา
(Sensitivity ของ DW เท่ากับ 2 หมายถึง ถ้าราคาหุ้นอ้างอิง
เปลี่ยนไป 1 ช่องราคา ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 2 ช่อง
ราคา) ทั้งนี้ Sensitivity ที่สูงจะทําให้นักลงทุนเห็นการเคลื่อนไหว

7) Time Value คือส่วนต่างระหว่างราคา DW ในตลาดกับ
ค่า Intrinsic Value หรืออีกนัยหนึ่ งคือมูลค่าส่วนเพิ่มของ
DW เนื่องจาก DW นั้นยังไม่หมดอายุจึงมีโอกาสที่จะทํากําไร

ได้มากขึ้น ดังนั้นยิ่ง DW มีอายุคงเหลือมาก จะมีมูลค่าทาง
เวลาสูงกว่า DW ที่มีอายุคงเหลือน้อย

ของราคา DW ได้เป�นอย่างดี

3) Time decay per day เป�นค่าที่บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป1 วัน
ราคา DW จะลดลงกี่เปอร์เซนต์ (เมื่อกําหนดตัวแปรอื่นคงที่ เช่น
ราคาหุ้นอ้างอิง) ดังนั้ น นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการถือครอง DW
ที่มีค่า Time Decay สูง เป�นระยะเวลานาน

4) Implied Volatility (IV) ควรเปรียบเทียบ IV ของ DW ที่
เลือกไว้กับ DW ตัวอื่นที่มีสินค้าอ้างอิงเหมือนกัน โดย DW ที่ มี
IV ต�ากว่าอีกตัว หมายความว่า DW ตัวนั้นถูกกว่า นอกจากนี้ควร

เลือกซื้อ DW ที่ค่า IV ในอดีตไม่ผันผวนมากนัก เนื่องจากค่า IV ที่

ไม่ผันผวนจะส่งผลให้ราคาของ DW เคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคา
หุ้นอ้างอิงตามที่ควรจะเป�น
6) Intrinsic Value คือเงินสดที่นักลงทุนจะได้รบ
ั หากทําการใช้
สิทธิ ณ ป�จจุบัน โดย Intrinsic Value ของ DW จะมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0 เสมอ
ราคา DW = Intrinsic Value + Time Value
Call Intrinsic Value
= Max ((ราคาป�จจุบันของหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สท
ิ ธิ)
x อัตราการใช้สท
ิ ธิต่อหน่วย, 0)
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วิธีการและแบบจําลองที่ ใช้ประเมิ น ความเหมาะสมสําหรับการลงทุ นใน DW
1) กําหนดคะแนนเชิงคุณภาพ (Q-Score) ให้กับ indicator แต่ละตัวที่คํานวณได้จาก DW รุน
่ หนึ่งๆ
Indicator / Q-Score
Effective Gearing (E)
Sensitivity (S)
Time Decay Per Day (T)

Not Attractive Less Attractive

Neutral

Moderate

Attractive

Highly Attractive

Q(x) = 0

Q(x) = 1

Q(x)= 2

Q(x) = 3

Q(x) = 4

Q(x) = 5

<1

1-3

3 - 3.5

3.5 - 4

4–5

≥5

< 0.2

0.2 - 0.4

0.4 - 0.5

0.5 - 0.7

0.7 - 0.9

> 1.8

1.6 - 1.8

1.5 - 1.6

1.3 - 1.5

1.1 - 1.3

> 3.00%

2.00 – 3.00%

1.50 – 2.00%

1.00 – 1.50%

0.75 – 1.00%

0.9 – 1.1
≤ 0.75%

2) คํานวณ Total quality score ของ DW รุน
่ นั้นๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน�าหนักของ indicator ย่อยที่คํานวณได้จากข้อ (1) ตาม
สัดส่วนดังนี้

Total quality score /
Q-Score for individual indicators
Overall Rating

Q(E)

Q(S)

Q(T)

33.33%

33.33%

33.33%

ตัวอย่าง หุ้น BCP01C2105A มีค่า Effective Gearing (E) = 4.50, Sensitivity (S) = 0.80, Time decay per day (T) = -1.00%
1) หาคะแนนเชิงคุณภาพของ Indicator แต่ละตัว
Q(E) = 4 คะแนน Q(S) = 4 คะแนน Q(T)= 4 คะแนน
2) คํานวณ Total quality score ของ BCP01C2105A
Overall rating

= (4*33.33%)+(4*33.33%)+(4*33.33%)

= 4.00 คะแนน
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Disclaimer
เอกสารฉบับนี้จด
ั ทําขึน
้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูล เนื้อหา ข่าวสาร รายงาน และข้อความใดๆ ที่ปรากฏ
ในเอกสารฉบับนี้ (ต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อมูลข่าวสาร”) ถูกจัดทําขึ้นบนพื้นฐานที่บริษัทมีความเห็นว่าน่าเชื่อถือและได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบในขณะที่จด
ั ทํา แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัท

มิได้รบ
ั ประกันถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร และมิได้รบ
ั ประกันราคา ผลตอบแทน หรือความเสียหายจากการ
ลงทุน หรือจากการนําข้อมูลข่าวสารใดๆ ไปใช้ทั้งสิน
้
บริษัทได้ จัดทํ า เอกสารฉบั บ นี้ เ พื่ อ ประโยชน์ ในการใช้เ ป� น ข้อ มู ล ประกอบการตั ดสิน ใจในการลงทุน ของผู้ ล งทุน เท่ า นั้ น มิ ได้ มี วัต ถุป ระสงค์
เพื่ อ ที่ จะชักชวนหรือ ชี้นํา การซื้อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ ใดโดยเฉพาะหรือ เป�นการทั่ ว ไปแต่ อ ย่า งใด ผู้ ลงทุ นพึ งใช้ข้อ มู ล ข่า วสารในเอกสารฉบับ นี้

ประกอบกับ ข้อมู ลและความเห็ นอื่นๆ รวมถึงจะต้ องใช้วิจารณญาณของผู้ลงทุนเองในการตั ดสินใจลงทุนในแต่ ละกรณี นอกจากนี้ ข้อมู ล
ข่าวสาร หรือผลการดําเนินงานในอดีตที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป�นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินการในอนาคต โดยเป�นเพียงข้อมูลในอดีตที่

บริษัทจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปให้กับผู้ลงทุนเท่านั้น บริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหาย
ใดๆ (ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่วา่ จะคาดเห็นได้หรือไม่ก็ตาม) ซึง่ เกิดจากการใช้เอกสารฉบับนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

การลงทุนในหลักทรัพย์มิใช่การฝากเงินและมีความเสีย
่ ง ผู้ลงทุนอาจได้รบ
ั กําไร หรืออาจมีผลขาดทุนเกิดขึ้นได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่าง

ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะการลงทุนอาจจะทําให้สูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย
่ งก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครัง้

หมายเหตุเอกสารฉบับนี้ไม่สามารถนําไปเผยแพร่สูส
่ าธารณะ รวมทั้งไม่สามารถทําซ�า ดัดแปลง คัดลอก นําไปใ :ช้ หรือแจกจ่าย หากยังมิได้
รับอนุญาตเป�นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
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