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ปิ ด

1,138.80 จุด

23 กรกฎาคม 2562

-6.70

จุด

ไปไหนไม่ไกล ลุน
้ มาตรการ

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “รีบาวด์สลับบ ้างแต่ไปไหนไม่ไกล” โดยความ
คาดหวังต่อมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจไทยเข ้ามาชว่ ยประคองการพัก
ตัวของดัชนีตลาดหุ ้น แม ้รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยสง่ ออกนาเข ้ายังคงให ้ภาพอ่อนแอ สว่ นภายนอกแรงเก็งกาไรผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ และความหวังเรือ
่ ง
ี ี จะยังหนุนเม็ดเงินต่างชาติ
นโยบายในเชงิ ผ่อนคลายจากทางอีซบ
เข ้ามาลงในตลาดหุ ้นภูมภ
ิ าคและตลาดหุ ้นไทย หลังจากทีต
่ า่ งชาติ
ื้ ต่อเนื่องกว่า 2 หมืน
เข ้าซอ
่ ล ้านบาทในเดือนนี้ คงสง่ ผลบวกต่อภาพ
บรรยากาศลงทุนอยูบ
่ ้าง ก่อนการประชุม ECB และ FED นอกจากนี้
ื้
ประเด็นการกลับมาเจรจาการค ้าของสหรัฐและจีน และการจะสงั่ ซอ
ิ
ิ
สนค ้าเกษตรสหรัฐจากจีน จะได ้ความคืบหน ้าเชงบวกอย่างไรยังไม่
ั นักลงทุนคงยิง่ มีความระมัดระวังในการเข ้าลงทุน สง่ ผลให ้
แน่ชด
ตลาดแกว่งตัวขึน
้ ลงไปไหนไม่ไกล

Day Trade Trading 1,132 - 1,145
Trend Trade Open Long 1,135 Stop 1,132

GOU19

ปิ ด

1,433.80

+0.80

หว ัง ECB และ FED แต่ Brexit ตึง

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
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+167.05%

แนวต้าน

1,144 / 1,147

แนวร ับ

1,133 / 1,129

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาเปิ ด Gap ลงและพยายามทีจ
่ ะเดินหน ้ากลับไป แต่ก็ไม่มแ
ี รงมากพอ
จนทิง้ ตัวลงอีกครัง้ ในขณะที่ MACD กลับมาส่งสัญญาณขาย จึงมีโอกาสทีร่ าคาจะพักตัวลง
ต่อได ้ในวันนี้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ผันผวนอิงทางพักตัวลงต่อ” รับแรง
กดดันจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน
้ เทียบสกุลเงินหลัก หลังนัก
ลงทุนมีมม
ุ มองว่า FED อาจปรับลดดอกเบีย
้ ลงเพียง 0.25% และ
ั อาจ
ปอนสร์ ว่ งลงเนื่องจากล่าสุดคาดการณ์ นายบอริส จอห์นสน
ได ้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษ ซงึ่ จะมีการ
ประกาศในวันอังคารนี้ และสร ้างความกังวลเรือ
่ งของ Brexit แบบไม่
ั ้ ๆ ต่อ
มีข ้อตกลง นอกจากนี้นักลงทุนอาจคลายความกังวลลงสน
สงครามการค ้าจีน-สหรัฐ ทีม
่ ป
ี ระเด็นเรือ
่ งการจะกลับมาเจรจาของ
ื้ ทองคา
ตัวแทนทัง้ สองประเทศอีกครัง้ อย่างไรก็ตามยังคงแรงซอ
จากกองทุนต่อเนื่อง ล่าสุด SPDR เพิม
่ การถือครองทองคาในวัน
จันทร์อก
ี 4.69 ตัน โดยรวมคาดราคาทองคาจะ Sideways อิงทาง
พักตัวลงก่อนในแนวโน ้มหลักทางขึน
้ รอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
รวมถึงการประชุม ECB และ FOMC

Day Trade Trading 1,424 – 1,436
Trend Trade Wait & See
For GF10Q19 Wait & See

10M Trend
Performance

(-0.58%)

(+0.06%)

10M Trend
Performance

แนวต้าน

1,436 / 1,442

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวร ับ

1,431 / 1,425

แนวรับ

1,138/1,130

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาพั ก ตัว ลงตลอดวัน ทีผ
่ ่ า นมา ในขณะที่ MACD
ต่อเนือ
่ ง จึงคาดว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะพักตัวลงต่อไปได ้ในวันนี้
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Block Trade Corner

23 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

BLAND

1.74

0.00

0.00%

SIRI

1.50

0.01

0.67%

SPRC

10.50

0.30

2.94%

PTTEP

137.00

2.00

1.48%

SPCG

19.40

0.30

1.57%

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

MINT

40.75

-1.75

-4.12%

SPALI

23.40

-0.40

-1.68%

CPALL

86.75

-1.00

-1.14%

CK

27.50

-0.75

-2.65%

KKP

71.00

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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