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S50U19

ปิ ด

1,138.90 จุด

17 กรกฎาคม 2562

-2.70

จุด

(-0.24%)

10M Trend
Performance

+167.05%

ปัจจ ัยกดด ันเริม
่ กล ับมา

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนในกรอบ มีโอกาสย่อลงต่อ” แม ้ได ้รับ
ั เจน และความ
ปั จจัยสนับสนุนจากการเมืองภายในทีม
่ ค
ี วามชด
คาดหวังถึงมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอาจ แต่อย่างไรก็
ตามยังคงติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2 ที่
จะทยอยประกาศออกมาในชว่ งนี้ คาดจะเป็ นปั จจัยทีส
่ ะท ้อนถึง
ทิศทางของตลาดได ้ ขณะทีป
่ ั จจัยภายนอกการทีส
่ หรัฐและอิหร่าน
่
อาจกลับมาเจรจาโครงการอาวุธนิวเคลียร์สงผลลบต่อราคาน้ ามันดิบ
วานนี้ โดยปรับลงกว่า 3.3% คาดจะเป็ นประเด็นกดดันหุ ้นกลุม
่
พลังงาน พร ้อมกับประเด็นสงครามการค ้าจีนสหรัฐทีเ่ ริม
่ กลับมามี
น้ าหนักอีกครัง้ ในชว่ งนี้ สง่ ผลลบต่อตลาดหุ ้นไทย โดยรวมคาด
ตลาดจะปรับตัวผันผวนในชว่ งนี้ แนะนานักลงทุนจับตาการประชุม
FOMC ในปลายเดือนนี้ถงึ ประเด็นการลดดอกเบีย
้ ของ FED

Day Trade Trading Short 1,133 - 1,143
Trend Trade Open Short 1,140 Stop 1,142
Target 1,133

GOU19

ปิ ด

1,421.80

-3.00

แนวต้าน

1,143 / 1,147

แนวร ับ

1,137 / 1,133

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาทีร าคายัง คงไม่ส ามารถผ่านแนวต ้านบริเวณ 1,147 และปรั บ ตัวลงมาหลุด
แนวรับบริเวณ 1,142 ขณะเครือ
่ งมือทัง้ สองส่งสัญญาณขาย คาดราคามีโอกาสปรับตัวลง

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.21%)

ต ัวเลขเศรษฐกิจกดด ันทอง

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ผันผวนในกรอบทางลง” โดยได ้รับแรง
กดดันจากตัวเลขยอดขายปลีกพืน
้ ฐานของทางสหรัฐ ทีอ
่ อกมาดีกว่า
คาดการณ์ท ี่ 0.4% จากคาดการณ์ท ี่ 0.1% สง่ ผลดีตอ
่ ดัชนีดอลลาร์
ให ้แข็งค่าขึน
้ กว่า 0.462 จุด แต่สง่ ผลลบต่อราคาทองคา อย่างไรก็
ตามแนวโน ้มของราคาทองคายังคงมีโอกาสทีจ
่ ะปรับตัวขึน
้ จากความ
ั เจนขึน
คาดหวังในเรือ
่ งการลดดอกเบีย
้ ของ FED ทีเ่ ริม
่ มีความชด
้
ั
หลังการแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล ในสปดาห์ทผ
ี่ า่ นมา
ออกมาเน ้นย้าถึงความจาเป็ นในการลดดอกเบีย
้ พร ้อมประเด็นของ
สงครามการค ้าจีนสหรัฐทีเ่ ริม
่ มีน้ าหนักขึน
้ หลัง ทรัมป์ ระบุวา่ จะเพิม
่
ภาษี นาเข ้าจีนเมือ
่ ไหร่ก็ได ้ หลังยังไม่มค
ี วามคืบหน ้าต่อการเจรจา
โดยรวมคาดราคาทองคาจะผันผวนในกรอบในชว่ งนี้ ขณะที่ SPDR
ลดการถือครองทองคาลง 1.17 วานนี้สง่ ผลลบต่อราคาทองคา
แนะนานักลงทุนเฝ้ าติดตามการประชุม FOMC ในปลายเดือนนี้ถงึ
ประเด็นลดดอกเบีย
้ ของสหรัฐ พร ้อมตัวเลขใบอนุญาติกอ
่ สร ้างของ
สหรัฐในคืนวันนี้

Day Trade Trading Long 1,411 – 1,422
Trend Trade Hold Long 1,418 Stop 1,414
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แนวต้าน

1,422 / 1,429

แนวร ับ

1,411 / 1,405

10M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาพยายามปรั บตัวขึน
้ แต่เครือ
่ งมือทัง้ สองยังคงส่งสัญญาณขายพร ้อม
เดินหน ้าปรับตัวลง คาดราคายังคงมีโอกาสปรับตัวลงได ้
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Block Trade Corner

17 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

GUNKUL

3.10

0.06

1.97%

EARTH

0.62

0.09

16.98%

AOT

73.75

-0.25

-0.34%

LH

11.10

-0.10

-0.89%

MAJOR

29.00

1.00

3.57%

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

INTUCH

63.50

0.75

1.20%

GFPT

18.00

-0.30

-1.64%

GLOW

89.00

-0.25

-0.28%

TVO

28.25

0.00

0.00%

332.00

1.00

0.30%

EGCO

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

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th

