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S50H19 ปิด 1,086.70 จดุ +4.20    จดุ (+0.39%) 

22 มีนาคม 2562 

ตอ่ลมหายใจ 

วนันีค้าดตลาดหุน้ไทย “Sideway up” รับ Sentiment เชงิบวกจาก
ตา่งประเทศ เราคาดตลาดหุน้โซนเอเชยีรวมถงึหุน้ไทยยังคงไดรั้บ
ปัจจัยเชงิบวกจากการทีเ่ฟดสง่สญัญาณไมข่ึน้อัตราดอกเบีย้ในปีนี ้
รวมถงึชะลอการปรับลดงบดลุลงกระตุน้เม็ดเงนิไหลเขา้ตลาดใน
ภมูภิาค รวมทัง้ประเด็นการ Brexit ของอังกฤษ ทีล่า่สดุทาง EU ลง
มตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้ลือ่นการ Brexit ออกไปตามค ารอ้งของนาง    
เทเรซา เมย ์โดย EU จะเลือ่นการบังคับใชม้าตรา 50 ออกไปจนถงึ
วนัที ่22 พ.ค. หาก รัฐสภาอังกฤษผา่นขอ้ตกลง Brexit ในสปัดาห์
หนา้ แตห่ากไมผ่า่นทาง EU จะขยายเวลาบังคับใชม้าตราดังกลา่วถงึ
วนัที ่12 เม.ย. เทา่นัน้ ชว่ยตอ่ลมหายใจบรรยากาศการลงทนุ
สนิทรัพยเ์สีย่งในระยะสัน้ อยา่งไรก็ตามเรายังมคีวามกังวลในประเด็น
การเจรจาเพือ่หาขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ จนี รวมถงึการ
จัดตัง้รัฐบาลหลังการเลอืกตัง้ของไทยทีย่ังมคีวามไมแ่น่นอนเป็น
ปัจจัยจ ากัด Upside ของตลาดไดอ้ยู ่ 

Day Trade Trading Long 1,082 – 1,092 
Trend Trade  Hold Long 1,085  Target 
1,094 Stop 1,082 

   

แนวตา้น 1,090 / 1,098 

แนวรบั 1,085 / 1,081 

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 30 นาท ีราคาปรับตัวขึน้สรา้งจุดสงูสดุใหม่ สงูกว่าจุดสงูสดุก่อนหนา้ แลว้ย่อตัวลง
ทดสอบแนวรับทีเ่สน้แนวโนม้ขาขึน้ระยะสัน้ ขณะทีเ่ครือ่งมอืทางเทคนคิ MACD และ Modified 
Sto. ออ่นก าลงัลงท าใหร้าคามโีอกาสออ่นตวัลงไดใ้นระยะสัน้ 

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 นาท ีราคาปรับตัวขึน้ทดสอบแนงตา้นในกรอบแนวโนม้ขาขึน้แลว้ไม่ผ่าน ออ่นตัว
ลงมา ขณะทีเ่ครื่องมอืทางเทคนคิ MACD และ Modified Sto. สง่สัญญาณขาย คาดราคามี
โอกาสออ่นตัวลงทดสอบแนวรับดา้นลา่งตอ่ไป 

GOH19 ปิด  1,310.00 -7.90     ดอลลารส์หรฐัฯ (-0.60%) 

แนวต้าน 1,150/1,155 

แนวรับ 1,138/1,130 
แนวตา้น 1,312 / 1,320 

แนวรบั 1,306 / 1,300 
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แวะเตมิน า้มนั 

ราคาทองค าคาด “ยอ่แลว้ดดี” เรามองประเด็นการ Brexit ของ
อังกฤษ ทีล่า่สดุทาง EU ลงมตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้ลือ่นการ Brexit 
ออกไปตามค ารอ้งของนางเทเรซา เมย ์โดย EU จะเลือ่นการบังคบัใช ้

มาตรา 50 ออกไปจนถงึวนัที ่22 พ.ค. หาก รัฐสภาอังกฤษผา่น
ขอ้ตกลง Brexit ในสปัดาหห์นา้ แตห่ากไมผ่า่นทาง EU จะขยาย
เวลาบังคับใชม้าตราดังกลา่วถงึวนัที ่12 เม.ย. เทา่นัน้ จะเป็นปัจจัย
ตลาดกังวลโอกาสในการเกดิ No Deal Brexit ไดใ้นสปัดาหห์นา้ 
กดดันคา่เงนิปอนดแ์ละยโูร ออ่นคา่ รวมทัง้เมือ่คนืนีส้หรัฐฯ รายงาน
ตัวเลขผูข้อรับสวสัดกิารวา่งงานลดลงมากกวา่คาดหนุนดอลลาร
สหรัฐฯ แข็งคา่กดดันราคาทองค า อยา่งไรก็ตามเรายังเชือ่วา่การสง่
สญัญาณไมข่ึน้อัตราดอกเบีย้ในปีนี ้รวมถงึการปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกจิสหรัฐฯ ลงของเฟดในการประชมุ FOMC ครัง้ลา่สดุจะเป็น
ปัจจัยหนุนราคาทองค าปรับตัวขึน้ไดต้อ่ในระยะกลาง 

Day Trade Trading Long  1,305 – 1,315 
Trend Trade Open Long 1,306  Stop 1,304 
for GF10J19 เดมิที ่19,660 รบัรูก้ าไรไปไดท้ี่
19,860  Open Long 19,680 Stop 19,640 
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ขอบเขตค าแนะน ารายวนั 
แนะน าใหเ้ปิด Long หุน้ฝ่ัง Bullish ทีร่าคา ATO โดยท าก าไรเมือ่ราคาสงูกวา่จดุเขา้ และเปิด Short หุน้ฝ่ัง Bearish ที่
ราคา ATO โดยท าก าไรเมือ่ราคาต า่กวา่จดุเขา้  

22 มีนาคม 2562 
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