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S50U19

ปิ ด

1,137.70 จุด

19 กรกฎาคม 2562

+1.00

จุด

(+0.09%)

10M Trend
Performance

+167.05%

ปัจจ ัยบวกเริม
่ เข้ามา

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ปรับตัวขึน
้ ” โดยได ้รับปั จจัยหนุนจาก Fitch
rating ปรับเพิม
่ มุมมองประเทศไทยเป็ นบวก จากแนวโน ้มเศรษฐกิจ
้
และการเมือง อีกทัง้ ความคาดหวังต่อการใชนโยบายผ่
อนคลายทาง
การเงินของธนาคารหลายแห่งหนุนเม็ดเงินต่างชาติไหลเข ้ามาลงทุน
ในตลาดหุ ้นไทย ล่าสุดธนาคารกลางเกาหลีปรับลดดอกเบีย
้ ลง
0.25% จาก 1.75% เป็ น 1.5% ขณะทีค
่ าแถลงของนายจอห์น
วิลเลียม ประธานเฟดสาขานิวยอร์กทีอ
่ อกมาเน ้นย้าถึงความจาเป็ น
ในการลดดอกเบีย
้ ของเฟด แม ้ธปท.ยังมองว่าไม่ใชเ่ วลาลดดอกเบีย
้
้
นโยบายแต่ก็พร ้อมใชนโยบายการเงิ
นชว่ ยกระตุ ้นเศรษฐกิจ อีกทัง้
แบงค์ใหญ่บางตัวอย่าง BBL และ SCB งบออกมาดีกว่าคาดการณ์
น่าจะกระตุ ้นแรงเก็งกาไรงบแบงค์ และหุ ้นรายตัวทีง่ บจะออกมาดี
อย่างไรก็ตามราคาน้ ามันดิบคืนวานนี้ปรับตัวลดลงกว่า 2.6% และ
ประเด็นสงครามการค ้าจีนสหรัฐทีเ่ ริม
่ กลับมามีน้ าหนักยังคงเป็ น
ประเด็นกดดัน และการแถลงนโยบาย ครม.ปลายเดือนนี้

Day Trade Trading Long 1,134 - 1,147
Trend Trade Open Long 1,139 Stop 1,134

GOU19

ปิ ด

1,434.90

+5.80

แนวต้าน

1,143 / 1,147

แนวร ับ

1,137 / 1,133

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาเริม
่ ปรับตัวขึน
้ พร ้อมเครือ
่ งมือทัง้ สองทีเ่ ริม
่ วกตัวขึน
้ หากราคาสามารถ
ยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,137 ได ้ คาดราคายังคงมีโอกาสปรับตัวขึน
้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.41%)

้
ความหว ังเฟดเพิม
่ ขึน

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม”ปรับตัวขึน
้ ” โดยได ้รับปั จจัยบวกจาก
ค่าเงินดอลลาร์ทย
ี่ งั คงเดินหน ้าอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากประเด็นของ
การคาดการณ์ทเี่ ฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย
้ 0.5% ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จาก
ก่อนหน ้านี้ พร ้อมกับการแถลงของนายจอห์น วิลเลียม วานนี้ถงึ
ความจาเป็ นทีเ่ ฟดควรจะปรับลดอัตราดอกเบีย
้ สง่ ผลกดดันดัชนี
ดอลลาร์ออ
่ นตัวลงกว่า 0.41 จุด หนุนราคาทองคาปรับขึน
้ พร ้อมกับ
ประเด็นสงครามการค ้าจีนสหรัฐทีเ่ ริม
่ กลับมามีน้ าหนักมากขึน
้ ในชว่ ง
นี้ เป็ นผลดีตอ
่ ทิศทางราคาทองคา โดยรวมคาดว่าราคาทองคาจะ
ปรับตัวขึน
้ จากประเด็นต่างๆข ้างต ้น แนะนานักลงทุนจับตาตัวเลข
ื่ มัน
ื้
ความเชอ
่ ผู ้บริโภคของสหรัฐในคืนวันนี้ ขณะที่ SPDR วานนี้ซอ
ทองคาเพิม
่ ขึน
้ 11.44 ตัน เป็ นผลดีตอ
่ ทิศทางราคาทองคา

แนวต้าน

1,460 / 1,467

แนวร ับ

1,446 / 1,438

10M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

Day Trade Trading Long 1,446 – 1,460
ภาพทางเทคนิค
Trend Trade Long 1,425 Trailing stop 1,437 (Gold Spot)ภาพราย 60 นาที ราคาปรับตัวขึน้ ต่อเนื่องพร ้อม MACD
ปรับตัวขึน
้ ต่อเนือ
่ งคาดราคามีโอกาสปรับตัวขึน
้
Target 1,460/ For GF10Q19 Long 20,830
Take 21,300 Stop 21,100
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Block Trade Corner

19 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

MTC

58.00

3.00

5.45%

GULF

128.00

3.00

2.40%

LH

11.20

0.10

0.90%

SAWAD

55.50

1.50

2.78%

4.98

0.00

0.00%

VNG

Rating

BEARISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

HANA

27.75

-0.50

-1.77%

KTB

19.40

-0.20

-1.02%

VGI

9.70

0.10

1.04%

BA

11.20

0.00

0.00%

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ ง
ู 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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