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ปิ ด

1,142.20 จุด

5 กรกฎาคม 2562

-11.00

จุด

(-0.95%)

10M Trend
Performance

+167.05%

พ ักฐาน รอไปต่อ

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนในกรอบ” โดยได ้รับแรงกดดันจากหุ ้น
ิ แรงขายทากาไรวานนี้ เนื่องจากขึน
กลุม
่ โรงไฟฟ้ าทีเ่ ผชญ
้ มาแรง
ในชว่ งทีผ
่ า่ นมาและล่าสุดมีความกังวลต่อประเด็นการปรับแผน PDP
ใหม่ พร ้อมกับการทีต
่ า่ งชาติเริม
่ ขายสุทธิใน SET50 Futures โดย
ั ญา คาดว่าเป็ นการขาย
เริม
่ ต ้นเดือน ก.ค. ขายออกมา 28,072 สญ
ทากาไรออกมาก่อนจากการปรับตัวขึน
้ แรงของตลาดในเดือนทีผ
่ า่ น
มา อย่างไรก็ตาม ปั จจัยบวกยังคงมีเข ้ามาในตลาด ทัง้ เรือ
่ งความ
คืบหน ้าการเมืองภายในโดยการจัดตัง้ รัฐบาลคาดว่าจะแล ้วเสร็จ
ภายในเดือนนี้ รวมถึงประเด็นต่างประเทศเรือ
่ งมุมมองเชงิ Dovish
ของ ECB และ FED ทีจ
่ ะต ้องติดตามการประชุม FOMCในปลาย
เดือนนี้ หากผลออกมามีการปรับลดดอกเบีย
้ จะเป็ นแรงสนับสนุน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งทัว่ โลกได ้
สน

Day Trade Trading 1,138 - 1,148
Trend Trade Open Long 1,138 Stop 1,136

GOU19

ปิ ด

1,425.30

+0.80

แนวต้าน

1,148 / 1,156

แนวร ับ

1,138 / 1,133

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 ราคาปรับตัวลงทะลุแนวรับ พร ้อม MACD และ Modi. Sto. ทีป
่ รับตัวลง แสดงถึง
แนวโน ้มทางลงทีแ
่ ข็งแกร่ง คาดราคามีโอกาสปรับตัวลงได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.06%)

โมเมนต ัมทางบวกย ังไม่หาย

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “พักตัวในกรอบทางขึน
้ ” โดยได ้รับ
ปั จจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจในชว่ งทีผ
่ า่ นมาออกมาแย่ คาดจะ
หนุนมุมมองเรือ
่ ง FED พิจารณาการลดดอกเบีย
้ ในชว่ งปลายเดือนนี้
อีกทัง้ ประเด็นสงครามการค ้าจีน-สหรัฐทีแ
่ ม ้จะเลือ
่ นการเก็บภาษี
ิ ค ้าจีนออกไป แต่ยงั คงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปั จจุบัน
นาเข ้าสน
โดยจากผลการสารวจพบว่า Central Bank ของหลายประเทศเก็บ
ทองคาเพิม
่ ขึน
้ ใน Q1/19 กว่า 145.5 ตัน จากความกังวลในเรือ
่ ง
ของแนวโน ้มเศรษฐกิจ และผลของสงครามการค ้าจีน-สหรัฐ เป็ น
ปั จจัยหนึง่ ทีส
่ ง่ ผลให ้ราคาทองคาเริม
่ ขยับขึน
้ ในชว่ งทีผ
่ า่ นมา แม ้
ราคาทองในคืนวานนี้ปรับตัวแคบในกรอบ เนื่องจากเป็ นวันหยุด
Independence Day ของทางสหรัฐ แต่คาดในระยะยาวราคา
ทองคายังมีโอกาสปรับตัวขึน
้ ได ้ จับตาตัวเลข Non-farm Payrolls
และ Unemployment Rate ของสหรัฐในคืนนี้

Day Trade Trading Long 1,424 – 1,436
Trend Trade Hold Long 1,422 Stop 1,424

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
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แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,430 / 1,438

แนวร ับ

1,420 / 1,416

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคาเริม
่ ปรับตัวขึน
้ พร ้อมเครือ
่ งมือทัง้ สองทีว่ กตัวขึน
้ ส่งสัญญาณ
้ คาดราคามีโอกาสปรับตัวขึน
ซือ
้ ได ้
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Block Trade Corner

5 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK
EPG

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

6.20

-0.05

-0.80%

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

BCPG

19.20

-1.80

-8.57%

EGCO

326.00

-4.00

-1.21%

4.60

-0.18

-3.77%

CPALL

85.50

-1.00

-1.16%

COM7

22.00

-0.10

-0.45%

WHA

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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