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SIDEWAYS
1280 - 1350

ปัจจ ัยภายนอกกดด ัน แต่คาดหว ัง Window Dressing
่ ยประคอง
และ SSFX ชว
่ ารเคลือ
แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: กล ับมาสูก
่ นต ัวออกข้าง
 การฟื้ นต ัวของเศรษฐกิจโลกย ังคงเปราะบาง: การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกที่ 2 ของสหรัฐยังไม่มวี แ
ี่ วว
ื่ มั่นเศรษฐกิจโลกและอาจทาให ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่
จะลดลง จะเป็ นปั จจัยหลักทีค
่ อยกดดันความเชอ
สามารถฟื้ นกลับมาสูร่ ะดับปกติได ้ในเร็ววันนี้ ขณะทีค
่ า่ การกลั่นน้ ามัน Singapore Dubai ยังอยูใ่ นระดับต่า และ
ั ดาห์ เหล่านีเ้ ป็ นตัวสะท ้อนความเปราะบางของการฟื้ นตัว
สต็อกน้ ามันดิบสหรัฐยังเพิม
่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ งติดต่อกัน 3 สป
ทางเศรษฐกิจ และน่าจะทาให ้ราคาน้ ามันดิบโลกพักฐานลงมาในระดับตา่ กว่า 35 ดอลลาร์สรอ./บาร์เรล
ิ ค ้านาเข ้าจากกลุ่มประเทศยุโรปและ
 ระว ัง!! การเมืองในต่างประเทศ: ล่าสุดสหรัฐกาลังพิจารณาขึน
้ ภาษี สน
ิ ค ้ากาแฟ เบียร์ และเครือ
อังกฤษ มูลค่า 3.1 พันล ้านดอลลาร์สรอ. บนสน
่ งจักร เป็ นต ้น ขณะเดียวกันน่ าจับตา
ั พันธ์สหรัฐ-จีน หลังสหรัฐประกาศรายชอ
ื่ 20 บริษัทจีนทีถ
ความสม
่ ก
ู มองว่ามีรัฐบาลเป็ นผู ้ดาเนินการอยูเ่ บือ
้ งหลัง
ซงึ่ ตามฎหมายแล ้ว ปธน.สหรัฐถือเป็ นผู ้มีอานาจทีส
่ ามารถควา่ บาตรบริษัทเหล่านีไ้ ด ้
 Window Dressing และ SSFX เข้าประคองตลาด: ทางฝ่ ายคาดเมือ
่ SETI ลงมาบริเวณ 1300 จุด จะมี
ี ว่ งสน
ื้
ิ้ ไตรมาส 2 มากขึน
โอกาสเห็น Technical rebound รวมถึงการทาราคาปิ ดบัญชช
้ และอาจเห็นแรงซอ
ี ละการเข ้าลงทุน SSFX จะเป็ น
กองทุน SSFX ในชว่ งโค ้งสุดท ้ายเข ้ามา แต่ทางฝ่ ายมองการทาราคาปิ ดบัญชแ
เพียงการชว่ ยพยุง SETI เท่านัน
้ เนือ
่ งจาก Valuation ค่อนข ้างตึงตัวทีร่ ะดับ P/E ปั จจุบน
ั ราว 20 เท่า

SET Strategy

STRATEGIST PICKS

 คาด SETI ผันผวนออกข ้าง ในกรอบ 1280 –
1350 จุด ธีมทีน
่ ่าสนใจ ชว่ งนีค
้ อ
ื Dividend Play
และหุ ้นรับประโยชน์ราคาน้ ามันอ่อนตัว

 INTUCH
 "คาดผลตอบแทนเงินปั นผลปี 63
ที่ 4.73% ต่อปี “
 คาดเป็ นเป้ าหมายการทาราคาปิ ด
บัญช ี และได ้ SSFX หนุน

SET50 Futures Strategy

 TASCO
 รับประโยชน์ราคาน้ ามันอ่อนตัว
 ได ้ Sentiment ทางบวกจากการ
พิจารณางบประมาณประจาปี 64
ในชว่ งต ้นเดือน ก.ค. 63

ื้ ขายเก็งกาไรระยะสน
ั ้ ในชว่ ง
 Trading S50U20 ซอ
840 – 900 จุด
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แนวรับ
แนวต ้าน

1300 / 1280
00
1350 / 1380

SET INDEX CHART
“อยูใ่ นชว่ งพักฐาน”
ดัชนียังอยูใ่ ต ้เสน้ EMA 10 ประกอบ
กับ MACD อ่อนตัวตา่ กว่าเสน้
Signal แต่ยังอยูใ่ นแดนขาขึน
้ และ
Modi.Sto เริม
่ วกตัวในเขต
Oversold และยังยืนเหนือแนวรับ
แถว 1300 จุด จึงคาดว่าดัชนีจะ
แกว่งตัวในกรอบ 1300 – 1350 จุด

STOCK
แนวต้าน
RUN TREND แนวรับ 19.80 / 18.30
แนวต ้าน 23.30 / 25.75
ราคาขึน
้ มาทดสอบเสน้ EMA 75 อีกครัง้ หลังจากดีดตัว
ขึน
้ จากแนวรับของกรอบ Sideways โดย MACD ใกล ้เข ้า
่ ดนขาขึน
สูแ
้ จึงคาดว่าราคาจะทะลุขน
ึ้ ไปได ้

TRADING

แนวรับ

20.50 / 19.80
แนวต ้าน 22.50 / 23.30

ราคาเปิ ด Gap ผ่านแนวต ้านขึน
้ มาโดย MACD เดินหน ้า
เหนือเสน้ Signal ในแดนขาขึน
้ และกลุม
่ เสน้ EMA ใกล ้
เรียงตัวกันเป็ นขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไปต่อได ้
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ิ แรงขายทากาไร”
“มุง
่ หน้าสู่ $1,800 แล้วเผชญ

GOLD SPOT CHART

แนวต้าน
แนวร ับ

1,775 / 1,800
1,750 / 1,730

TFEX Strategy
Series: GOU20
 รอเปิ ดสถานะ Long GOU20
ในชว่ งราคา $1,755 - $1,775
 Take Profit ที่ $1,795
 Stop Loss เมือ
่ ราคาลงตา่ กว่า
$1,745

Key Factor
Bullish Bias: ราคาทองคาได ้รับปั จจัยหนุนหลักจาก 1) ความกังวลในการเกิด Second Wave หลังแนวโน ้ม
ื้ COVID-19
ตัวเลขผู ้ติดเช อ
รายใหม่กลับมาเพิม
่ ขึน
้ อย่างมีนัยสาคัญ 2) การปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก โดยคาด GDP หดตัวเพิม
่ ขึน
้ จาก 3% เป็ น 4.9% 3) สถานการณ์การเมืองระหว่างสหรัฐ -จีนทีม
่ ค
ี วาม
ิ ทรั พ ย์ป ลอดภั ย
ไม่แ น่ น อนสูง ล ้วนส่ง ผลให ้ทองค ายั ง คงแนวโน ม
้ ปรั บ ตั ว ขึน
้ ต่อ ท่า มกลางความต ้องการถือ ส น
อย่ า งไรก็ ด ีด อลลาร์ส หรั ฐ ซ งึ่ มองเป็ นหนึ่ง ในสกุล เงิน ปลอดภั ย มีแ นวโน ม
้ แข็ ง ค่า ขึน
้ ด ้วย จากคาดการณ์ ตั ว เลข
ิ แรงขายทากาไรระหว่างทางของการปรับตัวขึน
เศรษฐกิจสหรัฐเดือน มิ.ย. มีแนวโน ้มจะฟื้ นตัว สง่ ผลให ้ทองจะเผชญ
้

Gold Indicators

Weekly Performance

SPDR Gold Holdings

Dollar Index

S&P500 Index

1,175.39 tons (+16.08)

97.43 (-0.20%)

3,083.76 (-0.45%)
3
*ราคาปิด ณ วันที่ 25/6/2020
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