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ปิ ด

1,146.30 จุด

28 มิถุนายน 2562

+3.40

จุด

(+0.30%)

แนวต้าน

1,150 / 1,157

แนวร ับ

1,145 / 1,136

9M Trend
Performance

+160.52%

นิง่ ๆรอประชุม

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “แกว่งตัวจากัดในกรอบ” จากประเด็นสงครามการ
ี้ จงถึงความคืบหน ้าทีเ่ พิม
ค ้าจีน-สหรัฐทีแ
่ ม ้ทางสหรัฐจะชแ
่ มากขึน
้
ิ
และพร ้อมทีจ
่ ะปรับลดอัตราภาษี นาเข ้าสนค ้าจากจีนหากการเจรจา
ได ้ข ้อยุต ิ แต่หากไม่ได ้ข ้อยุตจิ ะปรับขึน
้ ภาษี นาเข ้ากว่า 3 แสนล ้าน
ดอลลาร์ ในการประชุม G20 วันที่ 28-29 นี้ สง่ ผลให ้นักลงทุน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งมากขึน
บางสว่ นจะชะลอการลงทุนในสน
้ เพือ
่ รอผลของ
การประชุม G20 แต่ยงั มีปัจจัยบวกอยูบ
่ ้างจากการทีต
่ า่ งชาติยังคง
ื้ สุทธิในตลาดหุ ้น และกลับมาซอ
ื้ สุทธิใน SET50
เดินหน ้าซอ
Futures วานนี้สง่ ผลดีตอ
่ บรรยากาศหุ ้นไทยบ ้าง อย่างไรก็ตามการที่
ิ แรงขายทากาไรเพือ
ตลาดขึน
้ มาแรงในชว่ งก่อนหน ้านี้มโี อกาสเผชญ
่
่
รอดูผลการประชุมได ้เชนกัน โดยรวมคาดตลาดจะยังไปไหนไม่ไกล
และแกว่งตัวในกรอบวันนี้ เพือ
่ รอดูผลของการประชุมในวันเสาร์ทจ
ี่ ะ
ิ
ถึงนี้ แนะนานักลงทุนจับตาประเด็นดังกล่าวข ้างต ้นอย่างใกล ้ชด

Day Trade Trading 1,136 - 1,150
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,416.70

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาทีราคาพยายามปรับตัวขึน
้ ทดสอบแนวต ้าน 1,145 แต่ MACD ยังคงเดินหน ้า
ปรับตัวลงพร ้อมสัญญาณขาย คาดราคามีโอกาสปรับตัวลงได ้

+3.50

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.25%)

รอ G20 บอกทิศทาง

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ยังอยูใ่ นชว่ งพักตัว” แม ้ยืน $1,400
้ ้ รับตัวเลขเศรษฐกิจฝั่ งสหรัฐออกมา
และบวกขึน
้ มาได ้บ ้างเชานี
อ่อนแอกว่าคาด ล่าสุดผู ้ขอรับสวัสดิการว่างงานปรับตัวเพิม
่ ขึน
้
ขณะที่ GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวตา่ กว่าตัวเลขประมาณการครัง้ แรก
แต่ดอลลาร์สหรัฐทีแ
่ ข็งค่าในชว่ งก่อนหน ้านี้เนื่องจากความเห็นของ
ประธานเฟดและเจ ้าหน ้าทีเ่ ฟดทีไ่ ม่เร่งลดดอกเบีย
้ และเป็ นแรง
กดดันราคาทองคา ได ้กลับมาทรงตัวอีกครัง้ รอการประชุม G20 ใน
คืนวันเสาร์นี้ ซงึ่ จะมีการพบปะกันระหว่างทรัมป์ และผู ้นาจีน ใน
ประเด็นข ้อพิพาททางการค ้า แม ้สหรัฐออกมาระบุถงึ ความคืบหน ้าที่
เพิม
่ มากขึน
้ เป็ นปั จจัยกดดันราคาทองคาในชว่ งนี้ แต่ยงั เห็นการเปิ ด
ิ ค ้าจีนออกมา ดังนัน
รูมในการขึน
้ ภาษี สน
้ ท่ามกลางความไม่แน่นอน
คาดนักลงทุนจะชะลอการลงทุนเพือ
่ จับตาผลของการประชุม
ขณะที่ SPDR ยังคงขายทองคาเพิม
่ ในวานนี้ 2.05 ตันสง่ ผลลบต่อ
ราคาทองคา จับตาตัวเลข PCE ของสหรัฐในคืนวันนี้ และ CPI ของ
ทางฝั่ งยุโรปกันต่อ

Day Trade Trading 1,410 – 1,425
Trend Trade Wait & See
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แนวต้าน

1,425 / 1,434

แนวร ับ

1,410 / 1,404

9M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+192.77%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาปรับตัวในกรอบ 1,410-1,425 ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองเริม
่ วกตัวขึน
้
้ คาดราคามีโอกาสปรับตัวขึน
พร ้อมสัญญาณซือ
้ ได ้
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Block Trade Corner
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BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

MINT

41.00

2.25

5.81%

COM7

22.30

0.60

2.76%

MTC

57.25

1.50

2.69%

SAWAD

56.00

1.25

2.28%

GLOBAL

17.80

0.10

0.56%

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

SUPER

0.70

-0.03

-4.11%

AAV

4.06

-0.12

-2.87%

BCP

30.50

-0.50

-1.61%

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู และลดลง ตาม
จานวนแท่งสเี ข ้มจากมากไปน ้อยตามลาดับ

% Win Rate (May -19)

+87.67%

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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