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ปิ ด

1,136.80 จุด
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-2.00

จุด

้ เก็บต ัว
เก็บเนือ

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “พักต่อ และแกว่งตัวในกรอบจากัด” หลังหุ ้นใหญ่
ิ แรงขายและมีโอกาสปรับลงต่อได ้ ประเด็นขัดแย ้งระหว่าง
เผชญ
อิหร่านกับสหรัฐและชาติพันธมิตรหนุนราคาน้ ามันโลกขึน
้ แต่หุ ้น
พลังงานยังไม่กระเตือ
้ ง สว่ นภายนอกปั จจัยลบต่อภาพการลงทุนเพิม
่
หลัง IMF ปรับลดจีดพ
ี โี ลกปี นี้ลง 0.1% เหลือ 3.2% จากความไม่
แน่นอนของสงครามการค ้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐ-จีน แม ้มี
ั ดาห์หน ้า สว่ นความ
ข่าวว่าจีน-สหรัฐจะกลับมาเจรจาการค ้ากันในสป
ั ชนะการ
กังวลเรือ
่ งBrexit กลับมาอีกรอบ หลังนายบอริส จอห์นสน
ชงิ ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีองั กฤษและเพิม
่ แนวโน ้ม Brexit แบบไร ้
ี ี บนคาดการณ์วา่ อีซบ
ี จ
ข ้อตกลงขณะทีน
่ ักลงทุนรอการประชุมอีซบ
ี ะ
ั
กลับมาออก QE ในเดือน พ.ย. นี้ รวมถึงการประชุมเฟดในสปดาห์
หน ้าทีค
่ าดหวังกันมานาน ประเด็นภายในมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ
ตลาดตอบรับไประดับหนึง่ คงรอการอนุมต
ั อ
ิ อกมาอย่างเป็ นทางการ

Day Trade Trading 1,132 - 1,143
Trend Trade Long เดิม Take profit ไปได้ท ี่
1,141 ว ันนี้ Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,426.90

+0.60

ขายบ้าง แต่ย ังไม่หมดหว ัง

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
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+167.05%

แนวต้าน

1,142 / 1,145

แนวร ับ

1,133 / 1,129

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาอ่อ นตัว ลงต่อ เนื่อง แม ้ว่า จะมีก ารรีบ าวด์ข น
ึ้ บ ้าง แต่ก็ ไ ม่มแ
ี รงมาก
พอทีจ
่ ะดีดตัวกลับขึน
้ ได ้ ขณะที่ MACD ยังดูออ
่ นแรง จึงมีโอกาสทีร่ าคาจะพักตัวลงต่ออีกวัน

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ิ แรงกดดันจาก
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “อ่อนตัวคาด” ยังเผชญ
การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึน
้ สูร่ ะดับ
สูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน หลังจากมีข ้อตกลงขยายเพดานหนี้ของ
รัฐบาลสหรัฐ แม ้รายงานยอดขายบ ้านสหรัฐและข ้อมูลการผลิตราย
เดือนจากเฟดริชมอนด์ออ
่ นแอกว่าความคาดหมาย ชว่ ยประคองการ
ปรับลงของราคาทองคาอยูบ
่ ้าง ขณะทีน
่ ักลงทุนสว่ นหนึง่ ขายทา
ี ใี นวันพฤหัสบดีนี้
กาไรทองคาออกมาก่อนจะทราบผลการประชุมอีซบ
ั ดาห์หน ้า แม ้จะยังมีความคาดหวังต่อการ
รวมถึงการประชุมเฟดในสป
ปรับลดดอกเบีย
้ รวมถึงการออก QE โดยวานนี้ SPDR กลับมาปรับลด
การถือครองทองคาลง 2.05 ตัน แต่ทงั ้ เดือนมียอดสะสมทองคากว่า
29 ตัน ทีห
่ นุนภาพเงินทุนยังไหลเข ้าทองคา โดยรวมสง่ ผลให ้ราคา
ทองคาแกว่งตัวในกรอบ คืนนี้จับตาตัวเลขภาคการผลิตและยอดขาย
บ ้านใหม่ของสหรัฐ

Day Trade Trading 1,421 – 1,430
Trend Trade Wait & See
For GF10Q19 Wait & See

10M Trend
Performance

(-0.18%)

(+0.04%)

10M Trend
Performance

แนวต้าน

1,430 / 1,434

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวร ับ

1,421 / 1,417

แนวรับ

1,138/1,130

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาไหลลงหลังพยายามดีดตัวขึน
้ ไปในวันก่อนหน ้า ขณะที่ Modi. Sto.
วกตัวส่งสัญญาณขายแล ้ว จึงมีโอกาสทีร่ าคาจะปรับตัวลงต่อได ้
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BULLISH
STOCK

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)

TTCL

10.40

0.30

2.97%

COM7

23.90

0.20

0.84%

KKP

71.75

0.75

1.06%

SPALI

23.70

0.30

1.28%

HANA

28.25

0.00

0.00%

Rating

BEARISH
STOCK
TTW

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
13.50

-0.10

-0.74%

BLAND

1.73

-0.01

-0.57%

TRUE

6.40

-0.20

-3.03%

EPG

6.85

-0.25

-3.52%

213.00

-3.00

-1.39%

ADVANC

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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