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ปิ ด

1,128.70 จุด
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-9.30

จุด

ไหวไม่ไหว หรือจะกล ับใจ

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “รีบาวด์ได ้บ ้างแต่ไม่ยน
ื ” ท่ามกลางความคาด
หวังจากปั จจัยภายในเรือ
่ งมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจไทย หลังจาก
การแถลงนโยบายของครม. ใหม่ รวมถึงการเก็งกาไรผลประกอบการ
ไตรมาส 2 แต่น่าจับตาแรงขายของต่างชาติในตลาดหุ ้นเมือ
่ วันศุกร์
ทีผ
่ า่ นมากว่า 4.3 พันล ้านบาท จะเข ้ามากดดันบรรยากาศการลงทุน
และภาพความต่อเนื่องของการไหลเข ้าของเงินลงทุนต่างชาติทเี่ ป็ น
ความหวังต่อการขึน
้ ของตลาดหุ ้นในรอบนี้ แม ้มีการปรับมุมมอง
ประเทศไทยเป็ นบวกจากสานักจัดอันดับ 2 แห่ง นักลงทุนคาดจะ
ื้ ขายก่อนทราบผลการประชุม FOMC ทีช
ั เจน อีก
ระมัดระวังการซอ
่ ด
ทัง้ การเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐ และจีน ทีย
่ งั มีความไม่แน่นอนว่า
ิ
จะได ้ข ้อตกลงเชงบวก แต่ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ั ในชว่ งทีผ
ค่อนข ้างชด
่ า่ นมา นอกจากนี้ยงั มีการประชุม BOJ ทีน
่ ัก
ั ญาณเรือ
ลงทุนจับตาสญ
่ งนโยบายในวันนี้ ดังนัน
้ มองตลาดฟื้ นตัวได ้
บ ้างแต่ยงั ติด High ของวันศุกร์ โดยรวมคงแกว่งตัวขึน
้ ลงระหว่างวัน

Day Trade Trading 1,120 - 1,135
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,426.90

+0.20
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แนวต้าน

1,133 / 1,137

แนวร ับ

1,125 / 1,120

ภาพราย 60 นาที แม ้ว่าราคาจะไหลหลุดแนวรับลงมา แต่ในทีส
่ ด
ุ ก็เริม
่ ทีจ
่ ะทรงตัวได ้ ในขณะ
ที่ Modi. Sto. เริม
่ ฟื้ นตัว จึงคาดว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะรีบาวด์ขน
ึ้ ได ้

10M Trend
Performance

(+0.01%)

ถึงดอลลาร์จะแข็ง แต่ความหว ังคือเฟด

Day Trade Trading 1,422 – 1,432
Trend Trade Wait & See
For GF10Q19 Wait & See

+167.05%

ภาพทางเทคนิค

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “แกว่งตัวจากัด” ได ้รับแรงกดดันจาก
จากดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าใกล ้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน
ขณะทีเ่ งินปอนด์รว่ งลงหนักจากความกังวลต่อโอกาสการเกิด No
deal Brexit ในระหว่างทีร่ อการประชุม FOMC ในวันที่ 30-31 นี้
ั ดาห์ทผ
แม ้ตัวเลข GDP สหรัฐออกมาดีกว่าคาดในสป
ี่ า่ นมา แต่นัก
ลงทุนยังคงคาดหวังเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ในการประชุมรอบนี้
้
ี
โดย FED Fund Futures บ่งชวา่ เทรดเดอร์เห็นโอกาส 77% ของ
การลดดอกเบีย
้ 0.25% ซงึ่ ความเห็นเฟดต่อแนวโน ้มเศรษฐกิจ
ี้ าราคาทองคา
สหรัฐและทิศทางดอกเบีย
้ ในอนาคตจะเป็ นปั จจัยชน
ี่ งไฮ ้ คงกลับมา
ต่อไป นอกจากนี้การเจรจาการค ้าสหรัฐ-จีนในเซย
เป็ นประเด็นทีเ่ ข ้ามาสร ้างความผันผวนให ้กับราคาทองคามากขึน
้
ื้ ทองคาอีกครัง้ วานนี้ 6.75 ตัน สง่ ผลให ้
ขณะที่ SPDR กลับมาซอ
ื้ สุทธิเดือนนี้สงู กว่า 30 ตัน โดยรวมสง่ เสริมราคาทองคาให ้
ยอดซอ
แกว่งตัวในกรอบหลักทางขึน
้ ต่อไป

10M Trend
Performance

(-0.82%)

+335.94%

1,150/1,155/ 1,437
แนวต้แนวต้
าน าน 1,432
1,138/1,130/ 1,417
แนวร แนวรั
ับ บ 1,422

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที ราคาอ่อนตัวลงมายืนทีเ่ ส ้น EMA-200 ในวันก่อนหน ้า แต่สามารถทรงตัว
้ แล ้ว จึงมีโอกาสทีร่ าคาจะปรับตัวขึน
ได ้ ในขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองกลับมาส่งสัญญาณซือ
้
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Block Trade Corner
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BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

ROBINS

60.25

5.25

9.55%

PLANB

8.85

0.15

1.72%

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

CPALL

86.50

-1.00

-1.14%

EGCO

331.00

-3.00

-0.90%

PSH

22.00

-0.30

-1.35%

MEGA

36.00

0.00

0.00%

BEM

10.60

-0.20

-1.85%

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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