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ปิ ด

1,084.50 จุด

20 มีนาคม 2562

+10.30

3 ว ันดี 4 ว ันไข้

จุด

แนวต้าน

(+0.96%)
1,088 / 1,092

วันนีค
้ าดตลาดหุ ้นไทย “พักฐาน” ความกังวลสงครามทางการค ้า
แนวร ับ
1,084 / 1,080
ระหว่างสหรัฐฯ – จีน กลับมาอีกครัง้ หลังสานักข่าว Bloomberg
รายงานว่าจีนอาจไม่ทาตามเงือ
่ นไขทัง้ หมดทีส
่ หรัฐฯ เสนอไป
โดยจะมีการประชุมกันอีกครัง้ ในสัปดาห์หน ้า ทาให ้ตลาด
กลับมากังวลเรือ
่ งการบรรลุข ้อตกลงทางการค ้าระหว่าง 2
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งโซน
ประเทศ กดดัน Sentiment การลงทุนในสน
ี รวมถึงหุ ้นไทยได ้ต่อ อย่างไรก็ตามเราคาดการประชุม
เอเชย
FOMC ของเฟดในวันนีม
้ แ
ี นวโน ้มตรึงอัตราดอกเบีย
้ ไว ้ ณ ระดับ
่
ั
2.25%-2.50% พร ้อมสงสญญาณชะลอการปรับขึน
้ อัตรา
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งโซนเอเชย
ี
ดอกเบีย
้ ในปี นี้ กระตุ ้นเม็ดเงินไหลเข ้าสน
รวมถึงหุ ้นไทยได ้บ ้าง เป็ นปั จจัยประคองตลาด อีกทัง้ การประชุม
กนง.ของไทยคาดคงอัตราดอกเบีย
้ ไว ้ ณ.ระดับเดิม เป็ นปั จจัย
ภาพทางเทคนิค
บวกต่อตลาดหุ ้นไทย
้ แล ้วสามารถปรับตัวยก
ภาพราย 30 นาที ราคา Breakout แนวต ้านทีเ่ ส ้นแนวโน ้มขาลงระยะสัน

Day Trade Trading Long 1,080 – 1,090
Trend Trade Open Long 1,080 Stop 1,078

GOH19

ปิ ด

1,307.60

+0.70

สุดสูงสุดและจุดตา่ สุดใหม่สงู ขึน
้ ได ้ตามลาดับ ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทางเทคนิค MACD ส่งสัญญาณ
้ แต่ Modified Sto. เข ้าสูภ
่ าวะ Overbought แล ้ว ทาให ้ราคามีโอกาสย่อตัวได ้ระยะสัน
้
ซือ
้
มองเป็ นโอกาสในการเข ้าซือ

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.05%)

มารจรญ

แนวต้าน แนวต้ า1,310
/ 1,314
น 1,150/1,155

ราคาทองคาคาด “แกว่งตัวขึน
้ ” เรามองประเด็นความไม่
แน่นอนทางด ้านสงครามทางการค ้าระหว่างสหรัฐฯ – จีน ทีม
่ ี
แนวโน ้มกลับมาอีกครัง้ หลังสานักข่าว Bloomberg รายงาน
ว่าจีนอาจไม่ทาตามเงือ
่ นไขทัง้ หมดทีส
่ หรัฐฯ เสนอไป จะ
ั ้ กดดันราคา
กระตุ ้นเม็ดเงินไหลเข ้าดอลลาร์สหรัฐฯ ระยะสน
ทองคาพักฐาน อย่างไรก็ตามเราคาดการประชุม FOMC
ของเฟดในวันนีม
้ แ
ี นวโน ้มตรึงอัตราดอกเบีย
้ ไว ้ ณ. ระดับ
ั ญาณชะลอการปรับขึน
2.25%-2.50% พร ้อมสง่ สญ
้ อัตรา
ดอกเบีย
้ ในปี นี้ จะหนุนราคาทองคาปรับตัวขึน
้ ต่อได ้

แนวร ับ

Day Trade Trading Long 1,304 – 1,310
Trend Trade Open Long 1,305 Stop 1,302
for GF10J19 Open Long 19,660
Stop 19,600

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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/ 1,300
แนวรับ1,305
1,138/1,130

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 30 นาที ราคายังอยู่ในกรอบแนวโน ้มขาขึน
้ แต่เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ
Modified Sto. เริม
่ ส่งสัญญาณขายแล ้ว ทาให ้ราคามีโอกาสย่อตัวเพือ
่ พักฐานได ้
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Block Trade Corner

20 มีนาคม 2562

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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