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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น
แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: ย่อต ัวในกรอบ
ี่ งทีต
้ : อาทิ
 ปัจจ ัยเสย
่ ลาดเคยมองข้าม จะมีนา้ หน ักมากขึน
Sideways
Up
1) ความกังวลการแพร่ระบาดรอบ 2 ในสหรัฐ 2) การหดตัวของ
Sideways
Down
เศรษฐกิจโลก ล่าสุด OECD คาดการณ์ GDP โลกในปี นีห
้ ดตัว
7.6% และ 3) ความตึงเครียดสหรัฐ-จีน
ิ ทร ัพย์ปลอดภ ัย จะเป็นทีส
 สน
่ นใจ: ล่าสุด Dollar Index เริม
่
กลับมาแข็ งค่า หลังอ่อนตัวต่อเนื่องกว่า 2 สัปดาห์ สอดคล ้อง
ประเด็นสาค ัญทีต
่ อ
้ งติดตาม
กับการปรั บตั วลงของผลตอบแทนพั น ธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ แบบ
 15 มิ.ย. 63
้ ดู ไ ม่ เ ป็ นที่
ระยะเวลานานกว่ า 5 ปี ขณะที่ พั น ธบั ต รระยะสั น
 ไทย คลาย Lockdown เฟส 4
ต ้องการของตลาดนัก สะท ้อนความกังวลของนักลงทุน
 15 - 16 มิ.ย. 63
่ ยประคอง: 1) ผ่อนคลาย Lockdown เฟส 4
 ปัจจ ัยภายในชว
 เริม
่ ประชุมธนาคารกลางญีป
่ น
ุ่
2) ยกเลิกมาตรการ
curfew และ 3) กพท.หารือเปิ ดการบิน
 16 มิ.ย. 63
 กพท. หารือเปิ ดการบินระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
 18 มิ.ย. 63
 กลยุทธ์การลงทุน: คาด SETI ผันผวนหนั กในกรอบ 1340 ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ
้ อาจย่อซอ
ื้ ทีแ
1420 จุด แนะนาเก็งกาไรระยะสัน
่ นวรับ เพือ
่ ลุ ้น
ั้
Rebound ในชว่ งสน
ต ัวเลขเศรษฐกิจสาค ัญ
 กลยุทธ์การลงทุน SET50 Futures: Trading S50M20 เก็ง
 15 มิ.ย. 63
ั ้ ในกรอบ 890 – 940 จุด
กาไรระยะสน
 CN : Industrial Production (y-y)
Weekly Consensus View









(May)
16 มิ.ย. 63
US : Core Retail Sales and Retail
Sales (m-m) (May)
17 มิ.ย. 63
EU : CPI (y-y) (May)
JP : Trade Balance (May)
18 มิ.ย. 63
UK : Retail Sales (m-m) (May)

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

แนวโน้มราคาทองคา: QE เป็นแรงหนุน ลุน
้ ทดสอบ $1750
 Sideways
up: รั บ อานิส งค์บ วกจากการคงอัต ราดอกเบี้ย
นโยบายและการอั ด ฉี ด เม็ ด เงิน เข ้าสู่ต ลาดตราสารหนี้ข อง FED
กอปรกับสถานการณ์ COVID-19 ทีม
่ แ
ี นวโน ้มเกิดการแพร่ระบาด
ี่ งอีกครัง้ และเป็ นแรง
รอบสอง ทาให ้นั กลงทุนกลับมาลดความเสย
ิ ทรัพ ย์ปลอดภัย โดยทางด ้าน SPDR
หนุ นต่อสน
กลับมาเพิม
่
ั สว่ นทองคาในพอร์ตของ SPDR ราว 10.45 ตัน
สด
 กลยุทธ์การลงทุน Gold Futures: เปิ ด Long GOM20 ในชว่ ง
$1,700 – $1,720, ทากาไร $1,750, ตัดขาดทุน $1,690
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Weekly Technical View
“แกว่งตัวออกข ้าง”
ดัชนีหลุดเสน้ EMA 10 ลงมา
หลังจากแท่งเทียนก่อนหน ้าทา
รูปแบบเปลีย
่ นทิศทางลง แต่
ั ญาณซอ
ื้ และ
Modi.Sto สง่ สญ
MACD อยูใ่ นแดนขาขึน
้ จึงคาดว่า
จะแกว่งตัวในกรอบ 1350 –
1420 จุด

AOT

แนวรับ
แนวต ้าน

62.25 / 60.50
67.75 / 71.00

ราคากลับขึน
้ มายืนเหนือเสน้ EMA 10 ประกอบกับ
MACD อยูเ่ หนือเสน้ Signal ในแดนขาขึน
้ และ
Modi.Sto ก็วกตัวขึน
้ มา จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไปต่อ
ได ้
ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485

CBG

แนวรับ
แนวต ้าน

1350 / 1327
1420 / 1437

แนวรับ
แนวต ้าน

92.00 / 88.75
99.00 / 103.50

ราคาดีดตัวขึน
้ มาก่อนทีจ
่ ะยืนเหนือเสน้ EMA 10
ั ญาณวกตัวขึน
และทัง้ สองสญ
้ มาในขณะทีก
่ ลุม
่ เสน้
EMA เรียงตัวกันเป็ นขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไป
ได ้
2
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