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ปิ ด

1,151.30 จุด

12 กรกฎาคม 2562

+2.80

จุด

(+0.24%)

10M Trend
Performance

+167.05%

้
ผ ันผวนในกรอบทางขึน

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนในกรอบทางขึน
้ ” แม ้จะได ้รับปั จจัย
ั ญาณในการลดดอกเบีย
สนับสนุนจากประเด็นในเรือ
่ ง FED ย้าสญ
้
แต่ตวั เลข CPI วานนี้ทอ
ี่ อกมาสูงกว่าคาดการณ์ ลดความร ้อนแรง
ของประเด็นลดดอกเบีย
้ ลงโดย Nikkei และ Hang Seng Future
ลดชว่ งบวกลงในคืนวานนี้ พร ้อมกับการที่ EPS ของตลาดหุ ้นไทย
ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องขณะทีว่ านนี้ตา่ งชาติขายสุทธิกว่า 11,161
ั ญาใน SET50 Futures สง่ ผลลบต่อบรรยากาศการลงทุน แต่
สญ
อย่างไรก็ตามไทยยังมีปัจจัยบวกเรือ
่ งของประเด็นการเมืองภายในที่
ั เจนมากขึน
มีความชด
้ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล ้าฯ แต่งตัง้
รัฐมนตรี ประเด็นต่อไปทีน
่ ักลงทุนเฝ้ าติดตามคือ นโยบายกระตุ ้น
เศรษฐกิจทีจ
่ ะเริม
่ ทยอยออกมา คาดจะยังเป็ นปั จจัยสนับสนุนตลาด
หุ ้นไทยได ้โดยรวมคาดตลาดจะปรับตัวผันผวนในกรอบทางขึน
้ อย่าง
มี Upside จากัด แนะนานักลงทุนลงทุนจับตาการประชุม FOMC ใน
ปลายเดือนนี้ในเรือ
่ งของแนวโน ้มการลดอัตราดอกเบีย
้

Day Trade Trading Long 1,147 - 1,158
Trend Trade Open Long 1,147 Stop 1,145

GOU19

ปิ ด

1,419.10

แนวต้าน

1,156 / 1,162

แนวร ับ

1,147 / 1,142

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาพยายามปรับตัวขึน
้ ทดสอบแนว 1,156 อีกครัง้ ขณะที่ Modi. Sto เริม
่
วกตัว ลง หากราคาไม่ส ามารถยืนเหนือแนวรั บส าคัญบริเ วณ 1,147 ได ้ คาดราคามีโ อกาส
ปรับตัวลงสูง

-12.60 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.88%)

ต ัวเลขดี กดด ันทอง

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ผันผวนในกรอบ” โดยได ้รับแรงกดดัน
จากประเด็นของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนวานนี้ทอ
ี่ อกมาดีกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยจานวนผู ้ยืน
่ ขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก
ออกมาที่ 209K จากคาดการณ์ท ี่ 220K พร ้อมกับ Core CPI ออกมา
ที่ 0.3% สูงจากคาดการณ์ท ี่ 0.2% สง่ ผลต่อ ดัชนีดอลลาร์ลดชว่ ง
อ่อนค่าจากตา่ สุด 96.81 จุดมาปิ ดที่ 97.04 จุด สง่ ผลกดดันราคา
ิ ทรัพย์ปลอดภัย แต่ประเด็นในเรือ
ทองคาทีเ่ ป็ นสน
่ งของสงคราม
ื้ สน
ิ ค ้าจากสหรัฐ ยังคง
การค ้าจีนสหรัฐทีล
่ า่ สุด จีนยังไม่ตอบรับซอ
พอเป็ นปั จจัยสนับสนุนราคาทองคาได ้บ ้าง ขณะที่ SPDR วานนี้ ไม่
เปลีย
่ นแปลงการถือครองทองคา โดยรวมคาดว่าราคาทองคาจะปรับ
ผันผวนในชว่ งนี้ โดยมี Downside จากัด แนะนานักลงทุนจับตา
ตัวเลข PPI ของสหรัฐในคืนนี้ และตัวเลขนาเข ้าสง่ ออกของจีนใน
บ่ายวันนี้

Day Trade Trading Long 1,416 – 1,425
Trend Trade Open Long 1,416 Stop 1,414
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แนวต้าน

1,431 / 1,430

แนวร ับ

1,416 / 1,412

10M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาทองค าปรั บ ตัว ลงหลุด Downtrend Line ลงมาอีก ครั ง้ พร ้อม
เครือ
่ งมือทัง้ สองวกตัวลงส่งสัญญาณขาย คาดราคามีโอกาสปรับตัวลง
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Block Trade Corner

12 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

24.50

0.60

2.51%

4.70

0.06

1.29%

CENTEL

35.50

0.25

0.71%

SPRC

10.00

0.25

2.56%

8.10

0.05

0.62%

AMATA
WHA

AP

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

23.40

-1.00

-4.10%

SIRI

1.51

-0.01

-0.66%

BCH

16.10

-0.20

-1.23%

CPF

29.75

-0.25

-0.83%

SPALI

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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