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ปิ ด

1,074.20 จุด

19 มีนาคม 2562

-4.30

อ่อนแอก็แพ้ไป
วันนีค
้ าดตลาดหุ ้นไทย “ผันผวน แกว่งตัวออกด ้านข ้าง” เราคาด
ว่าตลาดหุ ้นไทยจะได ้รับแรงหนุนจากแนวโน ้มการปรับตัวขึน
้
ของราคาน้ ามันดิบ หลัง OPEC ยกเลิกการประชุม OPEC-Non
ั ญาณเดินหน ้าลด
OPEC ในเดือน เม.ษ. ทีจ
่ ะถึงนี้ แต่สง่ สญ
กาลังการผลิตน้ ามันไปจนถึงชว่ งหลังของปี ชว่ ยหนุนหุ ้น
พลังงานประคองตลาดได ้บ ้าง อย่างไรคาดตลาดหุ ้นไทยยังคงมี
ี่ งจากแรงเทขายของนักลงทุนบางสว่ นเพือ
ความเสย
่ รอความ
ั
ชดเจนในการกาหนดนโยบายทางการเงินจากประชุม FOMC
ั ดาห์นี้ (เราคาดเฟดจะคงอัตราดอกเบีย
ของเฟดในสป
้ ไว ้ทีร่ ะดับ
ั ญาณชะลอการขึน
2.25%-2.50% และสง่ สญ
้ อัตราดอกเบีย
้ ใน
่ ว่ งโค ้งสุดท ้ายใน
ปี น)ี้ ประกอบกับการเลือกตัง้ ของไทยทีเ่ ข ้าสูช
ั ดาห์นี้ ยังคงเป็ นปั จจัยกดดัน Upside ของตลาดได ้อยู่
สป

Day Trade Trading Long 1,070 – 1,080
Trend Trade Follow Short
if Price < 1,069.5 Stop 1,071

GOH19

ปิ ด

1,303.30

จุด

(-0.40%)

แนวต้าน

1,078 / 1,082

แนวร ับ

1,070 / 1,066

ภาพทางเทคนิค

้ อ่อนตัวลงมาทดสอบ
ภาพราย 30 นาที ราคาปรั บตัวหลุดแนวรับทีเ่ ส ้นแนวโน ้มขาขึน
้ ระยะสัน
แนวรั บทีบ
่ ริเวณจุดต่าสุด ก่อนหน ้าแล ้วสามารถดีดตัวได ้ ขณะทีเ่ ครื่องมือ ทางเทคนิค MACD
่ าวะ Oversold แล ้ว ทาให ้ราคามี
เริม
่ ชะลอการอ่อนกาลังลง พร ้อมทัง้ Modified Sto. เข ้าสูภ
้ ได ้
โอกาสดีดตัวระยะสัน

-3.00

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.23%)

ฝากไว้ก ับเจอโรม

แนวต้าน แนวต้ า1,307
/ 1,311
น 1,150/1,155

ราคาทองคาคาด “แกว่งตัวขึน
้ ” ลุ ้นเฟดคงอัตราดอกเบีย
้ ไว ้ ณ
ั ญาณชะลอการขึน
ระดับเดิม (2.25%-2.50%) และสง่ สญ
้
อัตราดอกเบีย
้ ในปี นี้ หนุนทองคาปรับตัวขึน
้ ได ้ต่อ ประกอบกับ
ื้ ทองคาเพิม
กองทุน SPDR กลับเข ้าซอ
่ อีกครัง้ เมือ
่ คืนนี้ 8.23
ตัน โดยปั จจจุบันถือทองคาอยูท
่ รี่ ะดับ 779.27 ตัน กระตุ ้น
Sentiment เชงิ บวกต่อราคาทองคา อย่างไรก็ตามยังต ้อง
ติดตามสถานการณ์การหาข ้อตกลงทางการค ้าระหว่างสหรัฐฯ
– จีน ต่อซงึ่ จะเป็ นปั จจัยทีส
่ ง่ ผลให ้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ผัน
ื้ สน
ิ ค ้าโรงงานเดือน
ผวน สว่ นคืนนีต
้ ด
ิ ตามตัวเลขยอดคาสงั่ ซอ
ม.ค. ของสหรัฐคาด 0.3% ขยายตัวมากกว่าครัง้ ก่อนที่ 0.1%
ั้
กดดันราคาทองคาย่อตัวต่อได ้ในระยะสน

แนวร ับ

Day Trade Trading Long 1,300 – 1,310
Trend Trade Open Long 1,302 Stop 1,298
for GF10J19 Open Long 19,600
Stop 19,540

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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/ 1,299
แนวรับ1,302
1,138/1,130

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 30 นาที ราคาเริม
่ ปรับตัวยกจุดตา่ สุดสูงขึน
้ ได ้ สร ้างกรอบแนวโน ้มขาขึน
้ ใหม่ อย่างไร
ก็ตามเครือ
่ งมือทางเทคนิค MACD และ Modified Sto. เริม
่ ชะลอกาลังลง คาดราคามีโอกาส
้ เพือ
ปรับตัวพักฐาน มองเป็ นโอกาสในการเข ้าซือ
่ เล่นตามแนวโน ้มหลัก
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ขอบเขตคาแนะนารายว ัน
แนะนาให ้เปิ ด Long หุ ้นฝั่ ง Bullish ทีร่ าคา ATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาสูงกว่าจุดเข ้า และเปิ ด Short หุ ้นฝั่ ง Bearish ที่
ราคา ATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาตา่ กว่าจุดเข ้า
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