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ปิ ด

1,153.20 จุด

4 กรกฎาคม 2562

+2.60

จุด

(+0.23%)

แนวต้าน

1,156 / 1,162

แนวร ับ

1,148 / 1,140

10M Trend
Performance

+167.05%

รอคอยปัจจ ัยบวก

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนในกรอบทางขึน
้ ” โดยได ้รับปั จจัยบวก
จากการเมืองภายใน บนความคาดหวังว่าจะสามารถจัดตัง้ รัฐบาลได ้
ภายในเดือนนี้ พร ้อมกับการทีน
่ ักลงทุนมองโอกาสมากขึน
้ ทีจ
่ ะเห็น
การปรับลดดอกเบีย
้ ของ FED ซงึ่ ได ้แรงหนุนจากรายงานตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐวานนี้ออกมาตา่ กว่าคาดการณ์ รวมถึงการทีน
่ ักลงทุน
ผ่อนคลายความกังวลลงในประเด็นสงครามการค ้าจีน-สหรัฐ โดย
ล่าสุดเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ั่ งสหรัฐเผยการเจรจาการค ้าสหรัฐ-จีนจะเริม
่ ขึน
้
ั ดาห์หน ้า คงสง่ ผลบวกต่อแนวโน ้มการลงทุนในตลาด
อีกครังในส
้ั
ป
หุ ้นไทยต่อเนื่อง ขณะทีค
่ า่ เงินบาทเดินหน ้าแข็งค่าต่อเนื่องยังหนุน
่ ลาดหุ ้นไทย อย่างไรก็
การไหลเข ้าของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติมาสูต
ตามการทีต
่ ลาดขึน
้ มาแรงต่อเนื่อง อาจจะมีการพักตัวลงบ ้าง แนะนา
ั ญาณถึง
นักลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ และการสง่ สญ
ิ
แนวโน ้มการลดดอกเบีย
้ ของ FED อย่างใกล ้ชด

Day Trade Trading Long 1,148 - 1,158
Trend Trade Open Long 1,148 Stop 1,146

GOU19

ปิ ด

1,425.70

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาทีร าคายั งปรั บ ตัว ขึน
้ แต่ยัง ไม่สามารถผ่า นแนวต ้านบริเวณ 1,156 ได ้ แต่
้ แสดงถึงแนวโน ้มทางขึน
เครือ
่ งมือทัง้ สองทีเ่ ริม
่ วกตัวกลับขึน
้ มาพร ้อมสัญญาณซือ
้ ทีย
่ ังคงมี
อยู่ คาดราคามีโอกาสปรับตัวขึน
้ ได ้

-9.80

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

10M Trend
Performance

(-0.68%)

พ ักต ัว รอไปต่อ

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “พักตัวในกรอบทางขึน
้ ”โดยได ้รับแรง
สนับสนุนจากผลกระทบของสงครามการค ้าจีนสหรัฐ สง่ ผลถึงตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐให ้ออกมาตา่ กว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดย
ตัวเลขการจ ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐวานนี้ออกมาที่ 102K
จากคาดการณ์ท ี่ 140K และ จานวนคนทีย
่ น
ื่ ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ออกมาที่ 221K จากคาดการณ์ท ี่ 220K สง่ ผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์
ให ้ปรับตัวลง คาดสง่ ผลดีตอ
่ มุมมองของ FED ในการปรับลดอัตรา
ดอกเบีย
้ สนับสนุนราคาทองคาให ้ปรับตัวขึน
้ ต่อ ขณะที่ SPDR ในคืน
วานนี้ ยังไม่เปลีย
่ นแปลงการถือครอง โดยรวมแนวโน ้มราคาทองคา
ยังคงมีแรงสนับสนุนจากปั จจัยบวกต่างๆข ้างต ้น แนะนานักลงทุน
จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีอ
่ อกมาในชว่ งนี้ โดยเฉพาะตัวเลขจ ้า
งานนอกภาคเกษตร หากออกมาตา่ กว่าคาดการณ์ จะยิง่ หนุน
แนวโน ้มการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ของ FED ได ้

Day Trade Trading Long 1,426 – 1,434
Trend Trade Open Long 1,423 Stop 1,420
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แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,430 / 1,438

แนวร ับ

1,423/ 1,416

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาผันผวนในกรอบ พร ้อม MACD และ Modi. Sto. ทีย
่ ังคงปรับตัวลง
พร ้อมสัญญาณขาย คาดราคาทองคาจะยังพักตัวและเคลือ
่ นไหว Sideways ในช่วงนี้
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Block Trade Corner

4 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

TASCO

21.70

1.00

4.83%

BA

11.60

0.00

0.00%

4.78

0.14

3.02%

INTUCH

63.00

1.00

1.61%

CK

29.25

0.25

0.86%

WHA

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

TOP

66.25

-1.75

-2.57%

KTB

19.50

-0.20

-1.02%

IRPC

5.10

0.00

0.00%

TRUE

5.70

0.00

0.00%

66.00

0.25

0.38%

RATCH

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู และลดลง ตาม
จานวนแท่งสเี ข ้มจากมากไปน ้อยตามลาดับ
% Win Rate (JUNE-19)

+74.65%

ขอบเขตคาแนะนารายว ัน
แนะนาให ้เปิ ด Long หุ ้นฝั่ ง Bullish ทีร่ าคา ATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาสูงกว่าจุดเข ้า และเปิ ด Short หุ ้นฝั่ ง Bearish ที่
ราคา ATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาตา่ กว่าจุดเข ้า
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