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SET

Sideways Down
1315-1385

ไร้ปจ
ั จ ัยบวกใหม่ ขณะทีส
่ ถานการณ์ COVID-19 ย ังกดด ัน
แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: ผ ันผวนอิงทางลงเบาๆ

ิ ยังคงสุม
่ เสย
ี่ งหลังผู ้ติดเชอ
ื้
 COVID-19 ในต่างประเทศย ังกดด ัน: สถานการณ์ในสหรัฐ อินเดีย และ บราซล
ื้ ในญีป
ี่ งเกิดการระบาดระลอก 2 สว่ นผู ้ติดเชอ
ื้ สหรัฐพุง่
ยังไม่มท
ี ท
ี า่ จะลดลง ล่าสุดผู ้ติดเชอ
่ นเร่
ุ่
งตัวขึน
้ ต่อเนือ
่ งเสย
ื้ ในรัฐทีม
เกิน 6 หมืน
่ รายต่อวันทาจุดสูงสุดใหม่ ขณะเดียวกันผู ้ติดเชอ
่ ป
ี ระชากรอยูใ่ น 5 อันดับแรกของสหรัฐอย่าง
California Texas และ Florida ยังคงเพิม
่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ ง ในภาพรวมทางฝ่ ายคาดปั จจัยนีแ
้ ม ้จะไม่ทาให ้ตลาดผัน
ี
ผวนลงแรง แต่การฟื้ นตัวเพือ
่ ไปต่อยังคงถูกกดดันต่อเนือ
่ งเพือ
่ รอคอยพัฒนาการของวัคซน
ิ พรรคฯ คาด
 การเมืองภายในวุน
่ วาย: หลังกลุม
่ ผู ้ก่อตัง้ พรรคพลังประชารัฐ 4 ราย ประกาศลาออกจากสมาชก
นั ก ลงทุน ภายในประเทศก าลั ง จั บ จ ้องการพิจ ารณาปรั บ ครม. และการค ้นหาคนนอกที่จ ะมาเป็ นหั ว หน า้ ทีม
ื่ มั่นทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะประเด็น
เศรษฐกิจคนใหม่ ซงึ่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเรียกความเชอ
้
ว่าอาจมีความล่าชาของการด
าเนินนโยบายเศรษฐกิจทีว่ างไว ้เดิม รวมถึงจะมีมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจชว่ ยเหลือ
ผู ้ได ้รับผลกระทบ COVID-19 เพิม
่ เติมหรือไม่ หลังเครือ
่ งมือทางการเงินจาก ธปท. เริม
่ เหลือน ้อยแล ้ว
ั ดาห์ตอ
ั ดาห์จากระดับ
 คาดการณ์ EPS ตลาดหุน
้ ไทยจาก Bloomberg เริม
่ ทรงต ัว: พบการปรับลดสป
่ สป
64.66 บาทต่อหุ ้น ลงสูร่ ะดับ 64.58 บาทต่อหุ ้น ลดลงเพียงเล็กน ้อยเมือ
่ เทียบกับการปรับลดในชว่ ง 3 เดือนที่
ผ่านมา สะท ้อนภาพว่าอาจผ่านจุดตา่ ของเศรษฐกิจในชว่ งไตรมาส 2 ไปแล ้ว

SET Strategy

STRATEGIST PICKS
 BBL
 คาดผลประกอบการ 2Q63
จะ
เพิม
่ ขึน
้ 21% y-y และ 47% q-q
หลังรับรู ้รายได ้จาก Permata
 เริม
่ เห็ น สั ญ ญาณการฟื้ นตั ว กลุ่ม
BANK ในตลาดต่างประเทศ เข ้า
ธีม Global Momentum Play
 RATCH
 รับธีม Defensive Play บนความไม่
แน่นอนทั่วโลกทีย
่ งั ปกคลุมอยู่
 พิจารณา Risk Reward Ratio
เทียบกลุม
่ ถือว่าน่าสนใจ

 คาด SETI เคลื่อ นไหวอิง ทางลงเล็ ก น อ
้ ย ในกรอบ
ระหว่าง 1315-1385 จุด ทางฝ่ ายมองตลาดยังรอคอย
ปั จจัยเร่งใหม่ๆ ชว่ งนี้ Sector
Rotation จึงอาจเกิด
มากขึน
้ ซงึ่ กลุม
่ ทีน
่ ่าสนใจคือ BANK ซงึ่ ใกล ้ประกาศ
งบฯ 2Q63 และยัง Laggard ตลาดอยู่

SET50 Futures Strategy
 เปิ ดสถานะ Short S50U20 ในชว่ งราคา 890 – 910
จุด โดยมีเป้ าทากาไรที่ 858 จุด, ตัดขาดทุนเมือ
่ ราคา
ปรับตัวขึน
้ ผ่าน 920 จุด
PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

WEEKLY TECHNICAL

13 – 17 กรกฎาคม 2563

1340 / 1320
00
1380 / 1400

แนวรับ
แนวต ้าน

SET INDEX CHART
“ยังคงแกว่งตัวในกรอบ”
ดัชนีหลุดเสน้ EMA 10 ลงมาพร ้อม
ั ญาณขายแต่
กับ Modi.Sto สง่ สญ
MACD ยังอยูใ่ นแดนขาขึน
้ และ ดัชนี
ยังยืนเหนือแนวรับของกรอบ
Sideways แถว 1340 จุดจึงคาดว่า
จะแกว่งตัวในกรอบ 1340 – 1380
จุด

STOCK
แนวต้าน
RUN TREND แนวรับ 39.25 / 37.50
แนวต ้าน 43.25 / 45.00
ราคาผ่านแนวต ้านขึน
้ มาพร ้อมกับ MACD เดินหน ้าเข ้าสู่
แดนขาขึน
้ ซงึ่ เป็ นการสนั บสนุนในการขึน
้ ระยะยาว อีกทัง้
Modi.Sto ยังมีทศ
ิ ทางทีด
่ จ
ี งึ คาดว่าราคาจะขึน
้ ไปต่อได ้

TRADING

แนวรับ

39.25 / 38.25
แนวต ้าน 42.00 / 43.25

ราคาผ่ า นแนวต า้ นของกรอบสามเหลี่ ย ม Ascending
ขึน
้ มาและยืนเหนือกลุม
่ เสน้ EMA ทีเ่ รียงตัวกันเป็ นขาขึน
้
พร ้อมกับ MACD เดินหน ้าเหนือเสน้ Signal ในแดนขาขึน
้
่ กันจึงคาดว่าราคาจะขึน
เชน
้ ไปได ้
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้ ยืนเหนือแนวร ับสาค ัญ $1800”
“ผ ันผวนอิงทางขึน

GOLD SPOT CHART

แนวต้าน
แนวร ับ

TFEX Strategy
Series: GOU20

1,818 / 1,830
1,780 / 1,760

 รอเปิ ดสถานะ Long GOU20
ในชว่ งราคา $1,790 - $1,800
 Take Profit ที่ $1,820
 Stop Loss เมือ
่ ราคาลงตา่ กว่า
$1,780

Outlook
ปัจจ ัยลบหนุน Safe Haven demand : ราคาทองคามีแนวโน ้มผันผวนในกรอบ Sideways up ลุ ้นกลับขึน
้ ไป
ทดสอบแนวต ้านที่ $1,818 อีกครัง้ โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศ
ื้ รายใหม่ในอินเดีย และ
สหรัฐทาสถิตใิ หม่พงุ่ สูงขึน
้ กว่า 60,000 รายต่อวัน อีกทัง้ การเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนผู ้ติดเชอ
ิ ยังไม่มท
บราซล
ี ท
ี า่ จะบรรเทาลง ประกอบกับทิศทางของตลาดหุ ้นทั่วโลกทีก
่ ลับมาอยูใ่ นทิศทาง Sideways down
ิ ทรัพย์เสย
ี่ ง อีกทัง้ คาดการณ์ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐทีม
จากการชะลอการลงทุนในสน
่ แ
ี นวโน ้มชะลอตัวลง จะสง่ ผลให ้
ทิศทางของ Dollar Index อ่อนค่าลงและเป็ นแรงหนุนต่อราคาทองคา

Gold Indicators

Weekly Performance

SPDR Gold Holdings

Dollar Index

S&P500 Index

1,200.82 tons (+9.35)

96.70 (-0.49%)

3,152.05 (+0.70%)
3
*ราคาปิด ณ วันที่ 9/7/2020
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