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S50U19

ปิ ด

1,141.60 จุด

15 กรกฎาคม 2562

-9.70

จุด

(-0.84%)

10M Trend
Performance

+167.05%

BOT กดด ันต่างชาติ

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนในกรอบ” โดยได ้รับแรงกดดันจาก
ประเด็นที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการป้ องกันเงินบาท
แข็งค่า เป็ นลบต่อกระแสเงินลงทุนจากต่างชาติทจ
ี่ ะไหลเข ้าประเทศ
ไทย สง่ ผลให ้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจาก 30.75 มาอยูท
่ ี่ 30.90 บาท
ต่อดอลลาร์ นอกจากนี้ตา่ งชาติยงั ขายสุทธิใน SET50 Futures ใน
ั ดาห์ทผ
ั ญา สง่ ผลกระทบต่อตลาดหุ ้นไทย
สป
ี่ า่ นมากว่า 25,131 สญ
ในทิศทางลง แต่อย่างไรก็ตามประเด็นการลดดอกเบีย
้ ของ FED ที่
ั รวมถึงนโยบายกระตุ ้นเศรษฐกิจของไทยทีจ
เริม
่ มีความแน่ชด
่ ะ
ทยอยประกาศออกมายังพอเป็ นความหวังต่อตลาดหุ ้นไทยได ้บ ้าง
โดยรวมคาดตลาดหุ ้นไทยจะปรับตัวผันผวนในกรอบ แนะนานัก
ลงทุนติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทีจ
่ ะทยอย
ั ดาห์นี้ คาดจะสง่ ผลต่อการปรับตัวของตลาด
ประกาศออกมาในสป
หุ ้นไทย

Day Trade Trading 1,137 - 1,147
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,419.80

แนวต้าน

1,143 / 1,147

แนวร ับ

1,137 / 1,133

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาปรับตัวลงหลุด 1,147 ลงมาพร ้อม MACD ทีป
่ รับตัวลงตา่ Zero Line
้ อีกครัง้ ในเขต overbought คาด
พร ้อมสัญญาณขาย แต่ Slow Sto. ทีเ่ ริม
่ ส่งสัญญาณซือ
้ แต่หากไม่สามารถกลับขึน
ราคามีโอกาสดีดตัวขึน
้ ในระยะสัน
้ ไปยืน 1,147 ได ้มองว่าเป็ นการ
ดีดตัวเพือ
่ ลงต่อ

+5.30

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.37%)

ผ ันผวนรอเฟด

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ผันผวนในกรอบทางขึน
้ ” โดยได ้รับ
ปั จจัยสนับสนุนจากประเด็นของตัวเลขเศรษฐกิจจีนในวันศุกร์ทผ
ี่ า่ น
ิ ค ้าของจีนปรับ
มาออกมาแย่กว่าคาดการณ์ โดยปริมาณการนาเข ้าสน
ลดลงกว่า -7.3% ตา่ กว่าคาดการณ์ท ี่ -4.5% รวมถึงการทีน
่ ายเจอ
ั ญาณเรือ
โรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐสง่ สญ
่ งการปรับ
ั เจนขึน
ลดอัตราดอกเบีย
้ ชด
้ ในแถลงการณ์ตอ
่ สภาครองเกรส ใน
ั
่
สปดาห์ทผ
ี่ า่ นมา สงผลดีตอ
่ ทิศทางราคาทองคา แต่ตวั เลข CPI
ของสหรัฐทีอ
่ อกมาดีกว่าคาด เป็ นผลให ้มุมมองต่อโอกาสทีเ่ ฟด
่ กัน
จะลดอัตราดอกเบีย
้ 0.5 bps ปรับลดลง กดดันราคาทองคาเชน
โดยรวมคาดราคาทองคาจะปรับตัวผันผวนในกรอบทางขึน
้ จากปั จจัย
ต่างๆข ้างต ้น แนะนานักลงทุนเฝ้ าติดตามตัวเลข GDP ของจีนเชา้
วันนี้และตัวเลขภาคการผลิตและการแถลงการณ์ของกรรมการ
FOMC ในคืนวันนี้

Day Trade Trading Long 1,412 – 1,424
Trend Trade Open Long 1,412 Stop 1,410
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แนวต้าน

1,424 / 1,429

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 ราคาพยายามปรั บตัวขึน
้ ขณะที่ MACD เริม
่ วกตัวขึน
้ พร ้อมทดสอบเส ้น
Zero Line คาดราคามีโอกาสปรับตัวขึน
้ ได ้
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Block Trade Corner

15 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

PSL

8.75

0.15

1.74%

SGP

9.85

0.00

0.00%

62.75

0.75

1.21%

PTTGC

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

TISCO

94.50

-0.50

-0.53%

BLAND

1.74

0.00

0.00%

HMPRO

17.30

-0.30

-1.70%

SIRI

1.52

0.01

0.66%

THANI

7.05

0.00

0.00%

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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