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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น
Weekly Consensus View

Sideways Up
Sideways

ประเด็นสาค ัญทีต
่ อ
้ งติดตาม
 9-10 มิ.ย. 63
 Fed ประชุมพิจารณาดอกเบีย
้ นโยบาย
 12 มิ.ย. 63
 คาด ศบค. ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ
มาตรการคลาย Lockdown เฟสที่ 4
ต ัวเลขเศรษฐกิจสาค ัญ
 8 มิ.ย. 63
 CN : Export-Import (y-y) (May)
 JP : GDP (y-y) (q-q) 1Q20
 9 มิ.ย. 63
 EU : GDP (y-y) (q-q) 1Q20
 10 มิ.ย. 63
 CN : CPI, PPI (y-y) (May)
 US : Core CPI (m-m) (May)
 11 มิ.ย. 63
 JP : Industrial Production (m-m)
(Apr)

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: Fund Flow ต่างชาติเข้าหนุน
 ลุน
้ คลาย Lockdown เฟส 4: ศบค. เผยเตรียมพิจารณา
คลาย Lockdown ในเฟสที่ 4 หลังประเทศไทยไม่พบการติด
ื้ จากภายในประเทศใกล ้ครบ 14
เชอ
วัน ลุ ้นผ่อนปรนสถาน
ึ ษา
บันเทิง-คอนเสริ ต
์ -ชายทะเล-โรงเรียนและสถานศก
 Fund Flow ต่างชาติหนุน: นักลงทุนต่างชาติปรับพอร์ตการ
ื้ ทัง้ หุ ้นและตราสารหนี้ของไทย ดันดัชนี SETI
ลงทุนกลับมาซอ
ทะลุ 1400 จุด จากสถานการณ์ COVID-19 ในไทยทีด
่ ข
ี น
ึ้
ต่อเนื่อง ฐานะทางการเงิน ทีแ
่ ข็ง แกร่ง และมุม มองว่า ประเทศ
ไทยจะคลาย Lockdown สาเร็จก่อนประเทศอืน
่ ในภูมภ
ิ าค
ั ันธ์ สหร ัฐฯ-จีน แย่ลง: สองมหาอานาจของโลก
 ความสมพ
ยังคงตอบโต ้กันไปมา และมีแนวโน ้มรุนแรงขึน
้ โดยเฉพาะใกล ้
โค ้งสุดท ้ายก่อนการเลือกตัง้ ปธน.สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 63
 กลยุทธ์การลงทุน:
SETI เคลือ
่ นไหวอิงทางขึน
้ ในกรอบ
ื้ เก็งกาไรระยะสน
ั ้ เป็ นรอบๆ ลุ ้นขึน
1400-1470 จุด แนะนาย่อซอ
้
ไปทดสอบแนวต ้านที่ 1495 จุด
 กลยุทธ์การลงทุน SET50 Futures: Trading เก็งกาไรระยะ
ั ้ ในกรอบ 940 – 980 จุด
สน
แนวโน้มราคาทองคา: Dollar อ่อนค่าเป็นแรงหนุนให้ขน
ึ้ ต่อ
 Sideways Up: รับอานิสงค์เชงิ บวกจากการอ่อนค่าลงอย่าง
ั ดาห์
ต่อเนื่องของ Dollar
Index
ติดต่อกันเป็ นเวลา 2 สป
ประกอบกั บ แรงซ ื้อ สะสมทองค าจากกองทุ น SPDR ที่เ ข ้ามา
อย่างสม่าเสมอ เป็ นแรงหนุนให ้ทองคายังสามารถยืนเหนือระดับ
ิ กับแรงขายทากาไรเข ้ามาเป็ น
$1700 ได ้ อย่างไรก็ดอ
ี าจเผชญ
ระยะ จากแนวโน ้มตัวเลขเศรษฐกิจทีเ่ ริม
่ กลับมาฟื้ นตัว
 กลยุทธ์การลงทุน Gold Futures: เปิ ด Long GOM20 ตา่
กว่า $1,710,เป้ าทากาไร $1,735/$1,745, ตัดขาดทุน $1,695
02 635 1700 ต่อ 486
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Weekly Technical View
“แกว่งตัวทางขึน
้ ”
ดัชนีปรับตัวขึน
้ มาก่อนทีจ
่ ะยืน
เหนือเสน้ EMA 200 โดย MACD
เดินหน ้าเหนือเสน้ Signal ในแดน
ขาขึน
้ แต่ Modi.Sto อยูใ่ นเขต
Overbought จึงคาดว่าดัชนีจะ
แกว่งตัวออกข ้างทางขึน
้

MINT

แนวรับ
แนวต ้าน

21.40 / 20.50
23.80 / 25.25

ราคาผ่านแนวต ้านขึน
้ มาพร ้อมกับ MACD
เข ้าสู่
ั ญาณซอ
ื้
แดนขาขึน
้ อีกทัง้ MACD(Weekly) สง่ สญ
จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไปได ้
ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485

MTC

แนวรับ
แนวต ้าน

1400 / 1380
1450 / 1476

แนวรับ
แนวต ้าน

55.25 / 53.25
61.00 / 62.75

ราคาพักตัวเหนือเสน้ EMA 10 หลังจากทดสอบ
แนวต ้าน โดย MACD ยังอยูเ่ หนือเสน้ Signal และ
ั ญาณซอ
ื้ จึงคาดว่าราคาจะทะลุ
Modi.Sto สง่ สญ
ขึน
้ ไปได ้
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