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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น
้ สล ับย่อ เน้นเล่นรอบ
แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: ขึน
 ตลาดหุ ้นไทยสัปดาห์นี้ยังมีแนวโน ้มผันผวนในกรอบ แต่มอง
Sideways Up
อิงทางขึน
้ เล็กน ้อยด ้วยปั จจัยบวกจาก 1) การเจรจาการค ้าทีม
่ ี
ความคืบ หน า้ มากขึน
้ – ผู ้แทนการค ้าสหรั ฐ แถลงจะโทรนั ด
หมายกับผู ้แทนฯฝั่ งจีน เพือ
่ นั ดหมายการเจรจา 2) เม็ดเงิน
ลงทุ น ต่ า งชาติท ี่ยั ง มีแ นวโน ม
้ ไหลเข ้าต่ อ ท่ า มกลางความ
คาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ของเฟดในการประชุมชว่ ง
ิ้ เดือนนี้ 3)
สน
การจัดตัง้ รัฐบาลไทยทีก
่ าลังจะเสร็จสมบูรณ์
ั
ปัจจ ัยเด่นรอบสปดาห์
จะชว่ ยเสริมความมั่นใจให ้นักลงทุนได ้อีกครัง้ อย่างไรก็ตามใน
 ปั จจัยภายใน
ื้ ขายทีร่ ะดับ Fwd P/E 16 เท่าของ SET
เชงิ พืน
้ ฐานด ้วยการซอ
ื่ ครม.ได ้รับการ
 ลุ ้นรายชอ
ซงึ่ เริม
่ จะแพงกว่าเมือ
่ เทียบกับ Fwd P/E ของตลาดหุ ้นสว่ น
ั ดาห์นี้
โปรดเกล ้าฯในสป
ื้ ขายเฉลีย
ใหญ่ในภูมภ
ิ าคทีซ
่ อ
่ อยูร่ าว 15.4 เท่า ทาให ้ดัชนีม ี
 ปั จจัยภายนอก
โอกาสถูก ขายระหว่า งทางได ้ ดั ง นั ้น ภาพรวมสัป ดาห์นี้ ดั ช นี
 ผู ้แทนการค ้าสหรัฐโทรนัด
SETมีแนวโน ้มผันผวนขึน
้ สลับย่อในกรอบระหว่าง 1700-1750
หมายผู ้แทนการค ้าจีน
 กลยุทธ์ลงทุน SET50 Futures: Trading Long ในกรอบ
เพือ
่ นัดเจรจา
1,125-1,160
 ตัวเลขเศรษฐกิจ
Weekly Consensus View

 สหรัฐฯ
 10 ก.ค.: FOMC
minutes
 12 ก.ค.: PPI
 จีน
 9 ก.ค.: CPI PPI
 11 ก.ค.: สง่ ออก
นาเข ้า (มิ.ย.)

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

แนวโน้มราคาทองคา: ย ังมีแรงบวก
 ย ังมีแรงบวก: ทองคาได ้แรงหนุนบนมุมมองโอกาสทีเ่ ฟดจะ
ั ดาห์ทผ
ลดดอกเบีย
้ ลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสป
ี่ า่ นมา
ออกมาแย่กว่าคาด แม ้ประเด็น สงครามการค ้าสหรั ฐ -จีนผ่อน
คลายลง และจะมีการเจรจาเพิม
่ เติม แต่ผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจยังคงอยู่ ขณะที่ SPDR ถือครองทองคาเพิม
่ ขึน
้ 4.4
ตั น ในสั ป ดาห์แ รกของเดือ น ก.ค.เป็ นบวกต่อ ราคาทองค า
แนะนาจับตาตัวเลข CPI PPI สหรัฐและประชุม FOMC
 กลยุทธ์ลงทุน Gold Future: Trading Long ในกรอบ
1,400 -1,460
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Weekly Technical View
“พักตัวลงต่อ”
ดัชนีเดินหน ้าขึน
้ ไปสร ้างแนวต ้าน
ที่ 1745 จุด และไม่สามารถผ่าน
ไปได ้ ในขณะที่ Modi. Sto. มี
ภาวะ Overbought ต่อเนื่อง จึง
คาดว่าดัชนีมโี อกาสทีจ
่ ะพักตัวลง
ั ดาห์นี้
ในสป

UNIQ

แนวรับ
แนวต ้าน

11.40 / 11.20
12.20 / 12.50

ราคายังสามารถยืนได ้ทีเ่ สน้ EMA-200 จนสร ้าง
เป็ นฐานราคาใหม่ได ้ ขณะที่ Modi. Sto. เข ้าใกล ้
ภาวะ Oversold แล ้ว มีโอกาสทีร่ าคาจะดีดตัวกลับ
ขึน
้ ได ้
ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485

GGC

แนวรับ
แนวต ้าน

1715 / 1690
1745 / 1765

แนวรับ
แนวต ้าน

11.70 / 11.40
12.40 / 12.60

ราคาอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับและสามารถทรง
ตั ว ได ้ แม ้ว่า เครื่อ งมือ ทั ง้ สองจะยั ง ดูอ่อ นแรงอยู่
ื้ สะสมเพื่อ รอการดีด ตั ว
แต่ค าดว่า สามารถเข ้าซ อ
2
กลับขึน
้ ไปได ้
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