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S50H19

ปิ ด

1,082.50 จุด

21 มีนาคม 2562

-2.00

วิง่ ชนกาแพง

จุด

(-0.18%)

แนวต้าน

1,084 / 1,088

วันนีค
้ าดตลาดหุ ้นไทย “แกว่งตัวขึน
้ ในกรอบจากัด” เมือ
่ คืนนี้
แนวร ับ
1,080 / 1,074
ั ญาณจะไม่
เฟดคงอัตราดอกเบีย
้ 2.25% - 2.50% พร ้อมสง่ สญ
ขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ในปี นี้ อีกทัง้ ยังชะลอการปรับลดงบดุลในเดือน
พ.ค. จากระดับ 3 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ / เดือน ลงเหลือ
1.5 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะยุตล
ิ งในเดือน ก.ย. กระตุ ้น
ิ
่
ี
ี ผสานราคา
เม็ดเงินไหลกลับเข ้าสนทรัพย์เสยงโซนเอเชย
ั ญาน้ ามันดิบล่วงหน ้า WTI. และ BRT. เมือ
สญ
่ คืนนีป
้ รับตัว
+1.36% และ 1.32% ตามลาดับ หนุนหุ ้นพลังงานฟื้ นตัวขึน
้ ต่อ
อย่างไรก็ตามเรามองประเด็นความไม่แน่นอนในการหาข ้อตกลง
ั ดาห์หน ้า รวมถึงการ
ทางการค ้าระหว่างสหรัฐฯ – จีน ในสป
เลือกตัง้ ของไทยทีก
่ าลังจะเกิดขึน
้ ในวันอาทิตย์ท ี่ 24 มี.ค. นี้ ยัง
เป็ นปั จจัยจากัด Upside ของตลาดหุ ้นไทยได ้อยู่
ภาพทางเทคนิค

Day Trade Trading Long 1,074 – 1,088
Trend Trade Open Long 1,075 Stop 1,070

GOH19

ปิ ด

1,302.70

-1.40

ภาพราย 30 นาที ราคาอ่อนตัวลงหลังปรั บตัวขึน
้ ทดสอบแนวต ้านในกรอบ Sideways ระยะ
กลาง ขณะที่เ ครื่ อ งมือ ทางเทคนิ ค MACD
และ RSI กลั บ มาส่ง สั ญ ญาณขายอีก ครั ้ง
ทาให ้ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับในกรอบดังกล่าวได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.11%)

ไปต่อไม่รอแล้วนะ
ราคาทองคาคาด “แกว่งตัวขึน
้ ” รับเฟดดคงอัตราดอกเบีย
้
ั ญาณจะไม่ขน
2.25% - 2.50% พร ้อมสง่ สญ
ึ้ อัตราดอกเบีย
้ ใน
ปี นี้ อีกทัง้ ยังชะลอการปรับลดงบดุลในเดือน พ.ค. จากระดับ
3 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ / เดือน ลงเหลือ 1.5 หมืน
่ ล ้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และจะยุตล
ิ งในเดือน ก.ย. กดดันดอลลาร์
สหรัฐฯ อ่อนค่า เป็ นปั จจัยบวกต่อราคาทองคา อย่างไรก็ตาม
เราคาดประเด็น Brexit ของอังกฤษและสหภาพยุโรป รวมถึง
การเจรจาเพือ
่ หาข ้อตกลงทางการค ้าระหว่างสหรัฐฯ – จีน ใน
ั ดาห์หน ้ามีแนวโน ้มจะทาให ้ราคาทองคาผันผวนได ้อีกครัง้
สป

Day Trade Trading Long 1,307 – 1,316
Trend Trade Open Long 1,310 Stop 1,307
for GF10J19 Hold Long 19,660
Stop 19,650 Target 19,920

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
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แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,316 / 1,320

แนวร ับ

1,300 / 1,294

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาปรั บ ตัว ลงประชิด แนวรั บ ในกรอบขาขึน
้ ขณะทีเ่ ครื่องมือทางเทคนิค
Modified Sto. อยูใ่ นภาวะ Oversold แล ้วทาให ้ราคามีโอกาสดีดตัวขึน
้ ได ้จากแนวรับดังกล่าว
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Block Trade Corner
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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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