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S50M19 ปิด 1,100.40 จดุ -3.00    จดุ (-0.27%) 

12 เมษายน 2562 

แกวง่ตวักอ่นปิดยาวสงกรานต ์
ตลาดหุน้ไทยแนวโนม้วนันี้ “แกวง่ตวัในกรอบ บวกไดบ้า้ง
เล็กนอ้ย”  ไดแ้รงหนุนภายในตามแรงเก็งก าไรหุน้ทีไ่ดร้ับ
ประโยชนจ์ากการผลกัดนัมาตรการภาครัฐ  ทัง้ภาคทอ่งเทีย่ว การ
กอ่สรา้ง ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยมอืถอื รวมถงึทวีดีจิติอล   อกีทัง้
ประเด็นเพิม่น ้าหนัก MSCI ยงัสรา้งความหวงัเรือ่งการเขา้ซือ้ของ
ตา่งชาตใินเดอืนนี้ แมว้า่กอ่นหยดุยาวสงกรานต ์อาจเห็นการซือ้
ขายทีช่ะลอลง  อยา่งไรก็ตามบรรยากาศการลงทนุจากภายนอก
ยงัเป็นลบอยู ่ หลงัตลาดหุน้สหรัฐปิดทรงตวั รอลุน้ผลประกอบการ
ของกลุม่สถาบันการเงนิ ทา่มกลางแรงกดดนัจากความวติกตอ่การ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก  ขณะทีแ่รงหนุนกลุม่พลงังานแผว่ลง
หลงัราคาน ้ามนัโลกรว่งลงอกีครัง้ เนื่องดว้ยกระแสขา่ววา่โอเปกจะ
พจิารณาเพิม่ผลผลติและสต็อกน ้ามนัดบิสหรัฐปรับขึน้ โดยรวม
สง่ผลใหด้ชันีตลาดหุน้แกวง่ตวัไปไหนไมไ่กลแตย่งับวกไดบ้า้ง
ระหวา่งวนั  

Day Trade Trading  1,096-1,106 
Trend Trade  Wait & See 
   

แนวตา้น 1,105 / 1,112 

แนวรบั 1,095 / 1,090 

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 30 นาท ีราคาท า Low ทีต่ า่ลงตอ่เนื่อง แมว้า่ Modi. Sto. จะสง่ซือ้ก็ตาม แต ่MACD 
ยังคงเป็นสญัญาณขาย จงึท าใหค้าดวา่ หากราคาดดีตวัจะเป็นการดดีตวัสัน้ๆ  

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 นาท ีราคาอ่อนตัวลงกลับเขา้มาในกรอบเดมิอกีครัง้ ในขณะทีเ่ครื่องมอืทัง้สอง
ออ่นตัวลงตอ่เนื่อง แต ่Modi. Sto. เริม่มภีาวะ Oversold แลว้ ท าใหม้โีอกาสทีจ่ะรบีาวดส์ัน้ๆ 
แตย่ังใหน้ ้าหนักในทางออ่นตวัอยู่ 

GOM19 ปิด  1,300.90 -10.30     ดอลลารส์หรฐัฯ (-0.79%) 

แนวต้าน 1,150/1,155 

แนวรับ 1,138/1,130 

แนวตา้น 1,303 / 1,308 

แนวรบั 1,298 / 1,293 
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ไปไมไ่หวก็กลบัมา 

ราคาทองค าสปอต “องิทางออ่นตวัลงอกีรอบ”  โดยไดร้ับแรงกดดนั
จากการแข็งคา่ของดอลลารส์หรัฐ  หลงัตวัเลขจ านวนผูข้อรับ
สวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกของสหรัฐลดลง 8,000 ราย สูร่ะดบั 
196,000 ราย ต า่สดุนับตัง้แตเ่ดอืนต.ค.2512 ขณะทีด่ชันีราคา
ผูผ้ลติ (PPI) พุ่งขึน้ 0.6% ในเดอืนม.ีค. ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้มาก
ทีส่ดุนับตัง้แตเ่ดอืนต.ค.ปีทีแ่ลว้ หลงัจากตอบรับประเด็นเฟดไมเ่รง่
ขึน้ดอกเบีย้ไปในระดบัหนึง่ สว่นการด าเนนิการ Brexit ตอ้งตามตอ่
หลงัมกีารขยาย deadline ออกไปถงึเดอืน ต.ค. คนืนี้จับตาตวัเลข
การคา้และแนวโนม้เศรษฐกจิสหรัฐ หากออกมาสดใสจะยิง่หนุน
ดอลลารส์หรัฐในทางแข็งคา่ และกดดนัราคาทองค าในทางออ่นตวั
ลง  สว่น SPDR  ถอืครองทองค าทรงตวัตอ่เนื่อง 2 วนั ทีร่ะดบั 
757.85 ตนั มโีอกาสกลบัมาเป็นลบกบัราคาทองค าหากขายเพิม่ 

Day Trade Trading  Short 1,305 – 1,295 
Trend Trade Wait & see 
For GF10J19 Wait & see 
   

6M Trend  
Performance 

+180.61% 

6M Trend  
Performance 

+192.94% 



Block Trade Corner 
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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  

12 เมษายน 2562 
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% Win Rate  (Mar -19) +92.81% 

STOCK Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%) Rating

CBG 54.50 1.25 2.35%

STOCK Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%) Rating

DTAC 53.00 -2.25 -4.07%

IRPC 5.75 -0.15 -2.54%

KBANK 190.50 -2.50 -1.30%

BCH 17.00 -0.20 -1.16%

BH 178.50 -1.00 -0.56%
**Rating จากการวเิคราะหท์างเทคนคิและระบคุะแนนความเป็น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส่งูและลดลง ตาม

จ านวนแทง่สเีขม้จากมากไปนอ้ยตามล าดับ

B U L L I S H

B E A R I S H


