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S50U19

ปิ ด

1,146.70 จุด

8 กรกฎาคม 2562

+4.50

จุด

(+0.39%)

แนวต้าน

1,148 / 1,157

แนวร ับ

1,140 / 1,136

10M Trend
Performance

+167.05%

ผ ันผวนไปก่อน

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนในกรอบ” โดยได ้รับแรงสนับสนุนจาก
ั เจนในการจัดตัง้ คณะรัฐมนตรี หลังได ้มีการนารายชอ
ื่ ครม.
ความชด
่
ิ
ขึน
้ ทูลเกล ้า สงผลทาให ้ตลาดตอบรับในเชงบวกในวันศุกร์ทผ
ี่ า่ นมา
แต่อย่างไรก็ตามในคืนวันศุกร์ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐทีส
่ าคัญ โดย
ตัวเลขการจ ้างงานของสหรัฐในเดือนมิถน
ุ ายนปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ จาก
คาดการณ์ท ี่ 165,000 ตาแหน่ง ออกมาที่ 224,000 ตาแหน่ง และ
ตัวเลขการว่างงานทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เป็ น 3.7% จากคาดการณ์ท ี่ 3.6% แม ้
่ ลาดแรงงาน
จะออกมาสูงกว่าคาดแต่เป็ นผลจากจานวนคนเข ้าสูต
ิ ใจปรับลดอัตรา
เพิม
่ มากขึน
้ คาดอาจสง่ ผลต่อแนวโน ้มการตัดสน
ดอกเบีย
้ ของ FED ลงกดดันดัชนีดาวโจนสใ์ ห ้ปรับตัวลงในคืนวันศุกร์
ทีผ
่ า่ นมาและอาจสง่ ผลลบต่อตลาดหุ ้นไทยอยูบ
่ ้าง แนะนานักลงทุน
เฝ้ าติดตามประเด็นของการลดดอกเบีย
้ ของ FED ปลายเดือนนี้

Day Trade Trading 1,140 - 1,152
Trend Trade Open Long 1,140 Stop 1,138

GOU19

ปิ ด

1,407.60

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาปรับตัวขึน
้ พร ้อม MACD และ Modi. Sto. ทีเ่ ริม
่ วกตัวกลับขึน
้ มาส่ง
้ คาดราคามีโอกาสปรับตัวขึน
สัญญาณซือ
้ ต่อได ้

-16.20 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-1.14%)

กล ัวผิดหว ังเฟด

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “Sideway Down” โดยได ้รับผลกระทบ
จากค่าเงินดอลลาร์ทแ
ี่ ข็งค่าขึน
้ กว่า 0.42% ในวันศุกร์ทผ
ี่ า่ นมาหลัง
่
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีอ
่ อกมาดีกว่าคาดการณ์ สงผลกระทบต่อ
ความคาดหวังนักลงทุนต่อแนวโน ้มการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ของ
FED ทีจ
่ ะมีการประชุมในปลายเดือนนี้ กดดันราคาทองคาทีเ่ ป็ น
ิ ทรัพย์ปลอดภัยให ้ปรับตัวลดลงกว่า 15.57 ดอลลาร์ อย่างไรก็
สน
ั ยังคง
ตามประเด็นสงครามการค ้าจีนสหรัฐทีย
่ งั ไม่ได ้ข ้อสรุปทีแ
่ น่ชด
เป็ นประเด็นทีส
่ นับสนุนราคาทองคาอยูบ
่ ้าง ขณะที่ SPDR ลดการถือ
ครองทองคาลง 1.47 ตัน ในวันศุกร์ทผ
ี่ า่ นมา สง่ ผลลบต่อทิศทาง
ื้
ราคาทองคาอยูบ
่ ้างแต่ยงั เป็ นอัตราสว่ นทีน
่ ้อยหากเทียบกับการซอ
่
ั
้
ื
เพิม
่ ในชวง 2 สปดาห์ทผ
ี่ า่ นมาโดยซอสุทธิไปกว่า 34.34 ตัน
แนะนานักลงทุนจับตาการประชุม FOMC ในปลายเดือนนี้ถงึ แนวโน ้ม
ิ
การปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ทีย
่ งั คงเป็ นประเด็นหลักทีจ
่ ะตัดสน
แนวโน ้มราคาทองคาในชว่ งนี้

Day Trade Trading 1,400 – 1,414
Trend Trade Take Profit 1,424 and
Wait&See
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10M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,414 / 1,420

แนวร ับ

1,400 / 1,396

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคาปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 1,400 พร ้อม เครือ
่ งมือทัง้
สองทีป
่ รั บตัว ลง แสดงถึง แนวโน ม
้ ทีอ
่ ่อนแรง คาดราคาทองค ามีโ อกาสปรั บ ตัว Sideway
down ในช่วงนี้
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Block Trade Corner

8 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

229.00

12.00

5.53%

VNG

5.05

0.09

1.81%

CHG

2.28

0.04

1.79%

AEONTS

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

125.50

0.00

0.00%

HMPRO

17.50

-0.10

-0.57%

TTW

14.00

-0.20

-1.41%

CKP

7.05

-0.05

-0.70%

62.50

0.25

0.40%

GULF

INTUCH

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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