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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น
้ ต่อ
แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: ลุน
้ Fund Flow หนุน SET ขึน
Weekly Consensus View
ั ดาห์นม
้ กรอบบน: สป
 ขย ับขึน
ี้ อง SET เคลือ
่ นไหว Sideways
Up ในกรอบแนวโน ้มขาขึน
้ ระหว่าง 1695-1750 จุด โดยปั จจัยที่
Sideways Up
เป็ นแรงหนุนได ้แก่ 1) Fund Flow ต่างชาติทม
ี่ โี อกาสไหลเข ้า
ต่อเนือ
่ ง จากแนวโน ้มการปรับลดดอกเบีย
้ เฟดในชว่ งปลายเดือน
นี้ และลุ ้นการประชุม ECB จะให ้มุมมองการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินต่อ และ 2) การที่ Fitch Rating ปรับเพิม
่ มุมมองเชงิ บวก
ต่อความสาเร็จของการจัดตัง้ รัฐบาล รวมถึงความคาดหวังในสว่ น
ั
ของมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจจากภาครั ฐหลัง แถลงนโยบายฯ
ปัจจ ัยเด่นรอบสปดาห์
ส่ว นความกั ง วลหลั ก ของตลาดยั ง อยู่ท ี่ค วามไม่แ น่ น อนในการ
 25 ก.ค.: ครม. แถลงนโยบายต่อ
่ แววร ้อนแรงขึน
เจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐ-จีนทีย
่ ังยืดเยือ
้ และสอ
้
รัฐสภา
อีกครัง้ รวมถึงชว่ งนี้ทเี่ ป็ นชว่ งประกาศผลกาไรไตรมาส 2
ซงึ่
 ตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญ
โดยรวมคาดผลกาไรจะไม่โดดเด่นนัก ก็อาจสร ้างแรงกดดันต่อ
 ไทย
SET ได ้ในระหว่างสัปดาห์ แต่ทางฝ่ ายให ้น้ าหนั กกับปั จจัยบวก
 22 ก.ค.: ตัวเลขสง่ ออก
มากกว่า จึงมอง SET จะขยับตัวในกรอบแนวโน ้มทีย
่ ังเป็ นขาขึน
้
,นาเข ้า และดุลการค ้า
ได ้
(มิ.ย.)
 กลยุทธ์ลงทุน SET50 Futures: Trading Long ในกรอบ
 สหรัฐฯ
1,125-1,165
 25 ก.ค.: จานวนผู ้
ขอรับสวัสดิการว่างงาน แนวโน้มราคาทองคา: หว ังลดดอก ด ันทองบวก
 หว ังลดดอก ด ันทองบวก: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงปรับตัวอ่อน
ครัง้ แรก
ค่าลงจากประเด็นโอกาสทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของ FED
ในการจะปรับลด
 26 ก.ค.: ตัวเลขการ
อั ต ราดอกเบี้ ย ลง 0.5% เดื อ นนี้ หลั ง นายจอห์ น วิล เลี ย ม
เติบโต GDP 2Q19
ประธานเฟดสาขานิว ยอร์ก ให ้มุ ม มองถึง ความจ าเป็ นในการ
 ยุโรป
ลดดอกเบีย
้ กอปรกับความคาดหวังต่อสัญญาณในทาง Dovish
 25 ก.ค.: ประชุม
ื้ ทองคาเพิม
จากการประชุม ECB ในวันที่ 25 นี้ ขณะที่ SPDR ซอ
่
นโยบายการเงิน ECB
14.08 ตัน โดยรวมล ้วนชว่ ยหนุนราคาทองในทางขึน
้
 กลยุทธ์ลงทุน Gold Future: Trading Long ในกรอบ 1,430
-1,470
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Weekly Technical View
“รีบาวด์”
้
ดั ช นี อ่ อ นตั ว ลงมาทดสอบเส น
ั ดาห์และดีดตัวกลับ
EMA-25 สป
ขึน
้ ได ้ ขณะที่ Modi. Sto. วกตัว
่ กัน จึงทาให ้คาดว่า
กลับขึน
้ เชน
ดั ช นี จ ะสามารถปรั บ ตั ว ขึน
้ ได ้ใน
ั ดาห์นี้
สป

RATCH

แนวรับ
แนวต ้าน

65.25 / 64.75
68.00 / 69.50

ราคาเริม
่ วกตัวกลับขึน
้ ได ้ หลังอ่อนตัวลงมา
ทดสอบกรอบแนวโน ้มขาขึน
้ แม ้ว่าเครือ
่ งมือทัง้
สองจะยังอ่อนแรง แต่ก็คาดว่าราคาจะสามารถดีด
ตัวเดินหน ้าต่อตามแนวโน ้มได ้
ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485

BEM

แนวรับ
แนวต ้าน

1690 / 1665
1750 / 1765

แนวรับ
แนวต ้าน

10.80 / 10.40
11.60 / 12.00

ราคาฟื้ นตัวต่อเนือ
่ งหลังลงไปทดสอบเสน้ EMA200 และยืนได ้ ในขณะที่ Modi. Sto. วกตัวสง่
ั ญาณซอ
ื้ จึงมีลุ ้นทีร่ าคาจะรีบาวด์ขน
สญ
ึ้ ทดสอบ
แนวต ้านอีกครัง้
02 635 1700 ต่อ 486
www.poems.in.th
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