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ปิ ด

1,145.50 จุด

22 กรกฎาคม 2562

+7.80

จุด

(+0.69%)

10M Trend
Performance

+167.05%

ย ังคงมีเรือ
่ งก ังวล

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนในกรอบ” โดยได ้รับแรงกดดันจาก
คาดการณ์โอกาสลดลงเหลือเพียง 22.5% ในการปรับลดอัตรา
ดอกเบีย
้ ของ FED ในอัตรา 0.5% หลังวอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงาน
ว่าเจ ้าหน ้าที่ FED พร ้อมทีจ
่ ะปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ลงเพียง 0.25%
ในปลายเดือนนี้ กดดันดัชนีดาวโจนส ์ ปิ ดปรับตัวลงกว่า -68.77 จุด
ขณะทีป
่ ระเด็นการเมืองภายในล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญรับคาร ้อง
วินจ
ิ ฉัยความเป็ นนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
อาจสร ้างแรงกระเพือ
่ มต่อบรรยากาศการลงทุนทีช
่ ว่ งนี้ได ้แรงหนุน
จากความคาดหวังมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจไทย ระหว่างรอการ
แถลงนโยบาย ครม. ของไทยในวันที่ 25 ก.ค.นี้ สว่ นการประชุมของ
ี ี ทีจ
่ กัน
ธนาคารกลางยุโรปหรืออีซบ
่ ะมีขน
ึ้ ในวันที่ 25 นี้เชน
นักวิเคราะห์คาดการณ์ถงึ มุมมองเชงิ Dovish ต่อแนวโน ้มการลด
อัตราดอกเบีย
้ น่าจะเป็ นอีกปั จจัยชว่ ยสนับสนุนตลาดหุ ้นไทยได ้บ ้าง
โดยรวมวันนี้ตลาดจะผันผวนในกรอบ

Day Trade Trading 1,140 - 1,147
Trend Trade Open Long 1,139 Stop 1,136

GOU19

ปิ ด

1,433.70

แนวต้าน

1,147 / 1,150

แนวร ับ

1,142 / 1,137

ภาพทางเทคนิค

้ และปรับตัวขึน
ภาพราย 60 นาที ราคาพยายามปรั บตัวขึน
้ พร ้อม MACD ทีส
่ ง่ สัญญาณซือ
้
เหนือ Zero Line คาดราคามีโอกาสปรับตัวขึน
้ หากสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,143 ได ้

-13.50 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.93%)

Sideways รอการประชุม

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “Sideways” แม ้จะได ้รับแรงกดดันจาก
ประเด็นของการลดอัตราดอกเบีย
้ ของ FED ซงึ่ ถูกลดความคาดหวัง
ลงว่าจะลดอัตราดอกเบีย
้ ถึง 0.5% สนับสนุนดัชนีดอลลาร์ในวัน
ศุกร์ แข็งค่าขึน
้ 0.28 จุด และกดดันราคาทองคาให ้ปรับตัวลงมา
นอกจากนี้เรือ
่ งของสงครามการค ้าจีน-สหรัฐเริม
่ ผ่อนคลายลงบ ้าง
ื้ สน
ิ ค ้าเกษตรจากสหรัฐล็อตใหม่ สง่ ผลต่อราคา
หลังบริษัทจีนเริม
่ ซอ
่ กัน อย่างไรก็ตามประเด็นที่ ECB มีมม
ทองคาในทิศทางลบเชน
ุ มอง
เชงิ Dovish ต่อการลดดอกเบีย
้ และมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ อีก
ทัง้ SPDR เพิม
่ การถือครองทองคาในวันศุกร์ทผ
ี่ า่ นมาอีก 5.87 ตัน
ยังคงสนับสนุนราคาทองคา แนะนานักลงทุนติดตามแนวโน ้มการลด
ดอกเบีย
้ ของ ECB ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ โดยรวมคาดราคาทองคาจะ
Sideways ในกรอบรอการประชุม

แนวต้าน

1,436 / 1,442

แนวร ับ

1,431 / 1,425

10M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+335.94%

Day Trade Trading Long 1,428 – 1,440
ภาพทางเทคนิค
Trend Trade Take Profit 1,442 & Open Long ภาพราย 60 นาที ราคาทองคาไม่สามารถยืน 1450 ได ้พร ้อมปรับตัวลงมา พร ้อม MACD
1,428 Stop 1,424 / For GF10Q19 Take profit ปรับตัวลงพร ้อมสัญญาณขาย คาดราคามีโอกาสปรับตัวลง
21,100 & Wait&See
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Block Trade Corner

22 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

7.30

0.30

4.29%

KKP

71.00

-0.75

-1.05%

TKN

9.40

0.40

4.44%

MINT

42.50

1.75

4.29%

9.90

0.20

2.06%

THANI

VGI

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

329.00

-6.00

-1.79%

3.00

-0.04

-1.32%

COM7

23.80

0.20

0.85%

TASCO

20.50

-0.20

-0.97%

EGCO
QH

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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