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ปิ ด

1,138.00 จุด

26 กรกฎาคม 2562

+1.10

จุด

(+0.10%)

10M Trend
Performance

+167.05%

รอ FED ต่อ

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนสูง” โดยได ้รับแรงกดดันจากความ
ผิดหวังของนักลงทุน หลัง ECB ยังคงอัตราดอกเบีย
้ จากคาดการณ์
ก่อนหน ้านี้วา่ มีโอกาสทีจ
่ ะปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ในการประชุมครัง้ นี้
ี ค
ี่ งตา่ ในการเกิดภาวะ
ถึง 54 % ขณะทีป
่ ระธานอีซบ
ี าดถึงความเสย
เศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซน แม ้เปิ ดรูมต่อการปรับลดอัตราดอกเบีย
้
้
หรือใชมาตรการผ่
อนคลายเชงิ ปริมาณ (QE) แต่ลา่ สุด Moody’s
ปรับมุมมองต่อประเทศไทยขึน
้ เป็ น Positive จากเดิม Stable คาด
พอจะเป็ นปั จจัยทีช
่ ว่ ยสนับสนุนตลาดหุ ้นไทยในวันนี้ได ้บ ้าง อย่างไร
ก็ตามยังต ้องจับตาเรือ
่ งทิศทางการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ของ FED
ในปลายเดือนนี้ ขณะทีว่ น
ั นี้ประเด็นภายในประเทศตามต่อคือในเรือ
่ ง
ของการแถลงนโยบาย ครม. และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ทีท
่ ยอยประกาศออกมาในชว่ งนี้

ปิ ด

1,422.30

1,142 / 1,145

แนวร ับ

1,135 / 1,132

ภาพทางเทคนิค

Day Trade Trading 1,132 - 1,142
Trend Trade Wait & See

GOU19

แนวต้าน

้
ภาพราย 60 นาทีราคายังคงผัน ผวนในกรอบ ขณะทีเ่ ครื่องมือทัง้ สองยังคงส่ง สัญญาณซือ
แต่ MACD ยังคงตา่ Zero Line คาดราคายังคงปรับตัวออกข ้าง

-11.60 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.81%)

ต ัวเลขสหร ัฐแข็งแกร่งกดด ัน

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ผันผวนในกรอบ ” หลังผิดหวัง ECB ที่
ั ญาณในเชงิ Dovish เป็ นแรงกดดันราคา
คงอัตราดอกเบีย
้ แม ้สง่ สญ
ื้ สน
ิ ค ้าคงทนของสหรัฐ
ทองคาให ้อ่อนตัวลง อีกทัง้ ตัวเลขคาสงั่ ซอ
ออกมาที่ 1.2% สูงกว่าคาดการณ์ท ี่ 0.2% เป็ นผลให ้ดัชนีดอลลาร์
ยังคงปรับตัวแข็งค่าขึน
้ กว่า 0.07 จุด รวมถึงวานนี้ SPDR ลดการถือ
ครองทองคาลงอีก 2.93 ตัน สง่ ผลลบต่อทิศทางราคาทองคา
อย่างไรก็ตาม คาดว่าทองคาจะยังคงมีแนวโน ้มขาลงทีจ
่ ากัด โดย
ยังคงต ้องจับตาในเรือ
่ งของการประชุม FOMC ปลายเดือนนี้ในเรือ
่ ง
ของการปรับลดดอกเบีย
้ ของ FED ทีค
่ ด
ิ ว่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญทีจ
่ ะ
กระทบราคาทองคาได ้ จับตาตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของทางฝั่ ง
สหรัฐในคืนนี้

Day Trade Trading 1,424 – 1,432
Trend Trade Wait & See
For GF10Q19 Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
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10M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,430 / 1,434

แนวร ับ

1,422 / 1,414

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาปรับตัวลงพร ้อม MACD ส่งสัญญาณขาย ขณะทีย
่ ังอยู่ต่ากว่า Zero
Line แต่ยังคงอยู่บนแนวรับ 1,422 คาดราคามีโอกาส Rebound ขึน
้ และปรับตัวออกข ้างใน
้
ระยะสัน
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Block Trade Corner

26 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

26.25

0.50

1.94%

GULF

130.00

3.00

2.36%

AEONTS

235.00

7.00

3.07%

BCPG

19.80

1.00

5.32%

CBG

79.00

4.75

6.40%

BLA

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

BTS

12.50

-0.30

-2.34%

PSL

8.95

-0.45

-4.79%

TOP

69.75

-1.25

-1.76%

INTUCH

64.25

0.00

0.00%

9.80

-0.15

-1.51%

VGI

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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