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S50U19

ปิ ด

1,136.90 จุด

25 กรกฎาคม 2562

+0.10

จุด

(+0.01%)

10M Trend
Performance

+167.05%

ผ ันผวนรอปัจจ ัยใหม่

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนในกรอบ” จากการทีน
่ ักลงทุนชะลอการ
ลงทุนเพือ
่ รอปั จจัยใหม่ๆ ทีจ
่ ะเข ้ามากาหนดทิศทางของตลาด
ในชว่ งนี้ โดยปั จจัยภายในประเทศจะเป็ นประเด็นนโยบายภาครัฐ
ของ ครม. ใหม่ทจ
ี่ ะแถลงการณ์ในวันที่ 25-26 นี้ รวมถึงผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2 ทีจ
่ ะทยอยประกาศ
ออกมาในชว่ งนี้ คาดเป็ นปั จจัยภายในทีก
่ าหนดทิศทางตลาดต่อไป
อย่างไรก็ตามปั จจัยภายนอกยังคงต ้องติดตามการประชุมของ ECB
ั ญาณการลดดอกเบีย
ในคืนวันที่ 25 นี้ หากมีสญ
้ และกระตุ ้น
เศรษฐกิจในการประชุมวันที่ 25 นี้ จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนตลาดหุ ้น
ไทยในทางขึน
้ ได ้ในระดับหนึง่ โดยรวมคาดตลาดจะยังคงผันผวนใน
กรอบ จากการทีน
่ ักลงทุนชะลอการลงทุนเพือ
่ รอผลของการประชุม
ECB ในคืนวันนี้ ขณะทีย
่ งั คงต ้องจับตาการประชุม FED ถึงแนวโน ้ม
การลดดอกเบีย
้ ของทางฝั่ งสหรัฐในวันที่ 30-31

Day Trade Trading 1,131 - 1,143
Trend Trade Open Long 1,134 Stop 1,131

GOU19

ปิ ด

1,430.30

-4.00

แนวต้าน

1,142 / 1,145

แนวร ับ

1,133 / 1,129

ภาพทางเทคนิค

้ คาด
ภาพราย 60 นาทีราคาพยายามปรับตัวขึน
้ พร ้อมเครือ
่ งมือทัง้ สองทีว่ กตัวขึน
้ ในระยะสัน
ราคามีโอกาส Rebound ขึน
้ มาได ้บ ้างหากไม่หลุดแนวรับสาคัญที่ 1,133

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.28%)

้ รอการประชุม
ผ ันผวนในกรอบทางขึน

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ผันผวนในกรอบทางขึน
้ ” แม ้จะได ้รับ
แรงกดดันบ ้างในเรือ
่ งของสงครามการค ้าจีนสหรัฐทีเ่ ริม
่ มีโมเมนตัม
ทางบวกออกมา จากการทีเ่ จ ้าหน ้าทีข
่ องสหรัฐจะมีการประชุมกับ
ี่ งไฮในวั
้ นที่ 30 ก.ค. ขณะที่
ตัวแทนของจีนเพือ
่ เจรจาการค ้าทีเ่ ซย
SPDR คืนวานนี้ขายทองคาเพิม
่ อีก 0.88 ตันเป็ นลบต่อทองคา
เล็กน ้อย แต่จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่
ออกมาตา่ กว่า และตัวเลขภาคการผลิตทีไ่ ม่สดใสในฝั่ งสหรัฐ สง่ ผล
์ ิ ดปรับตัวลง 79.22 จุด และดัชนีดอลลาร์สหรัฐชะลอ
ให ้ดาวโจนสป
การแข็งค่าขึน
้ ต่อ สง่ ผลให ้ทองคายังทรงตัว อีกทัง้ ตัวเลขภาคการ
ผลิตแถบยูโรโซนทีอ
่ อ
่ นแอมาก ยิง่ หนุนความคาดหวังของนักลงทุน
่
ั
ต่อการสงสญญาณการปรับลดดอกเบีย
้ และออก QE ของธนาคาร
กลางยุโรปหรือ ECB ซงึ่ มองเป็ นบวกต่อราคาทองคา ทาให ้การ
่ เดียวกับตัวเลขคา
ประชุม ECB ในคืนนี้ เป็ นทีจ
่ ับตาอย่างมาก เชน
ื้ สน
ิ ค ้าคงทนของสหรัฐทีน
สงั่ ซอ
่ ักลงทุนยังต ้องตามต่อ

Day Trade Trading 1,425 – 1,437
Trend Trade Wait & See
For GF10Q19 Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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10M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,436 / 1,447

แนวร ับ

1,427 / 1,422

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที แม ้ราคาจะยังไม่ทา New Low ใน TF 60 นาทีราคาก็ไม่สามารถทา High
ใหม่ได ้เช่นกัน พร ้อมกับเครือ
่ งมือทัง้ สองทีย
่ ังคงเดินหน ้าลงพร ้อมสัญญาณขาย คาดราคายัง
มีโอกาสปรับตัวลงสูง
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Block Trade Corner

25 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

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

GFPT

18.60

0.50

2.76%

CHG

2.32

0.04

1.75%

STA

12.90

0.50

4.03%

ORI

9.45

0.10

1.07%

KCE

18.60

0.40

2.20%

Rating

BEARISH
STOCK
CBG

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
74.25

-1.50

-1.98%

3.12

-0.06

-1.89%

GULF

127.00

0.00

0.00%

SCB

138.50

-3.00

-2.12%

8.75

-0.05

-0.57%

GUNKUL

PLANB

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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