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S50M19 ปิด 1,100.00 จดุ -0.40    จดุ (-0.04%) 

17 เมษายน 2562 

จบัตาพีใ่หญ ่
ตลาดหุน้ไทยแนวโนม้วนันี้ “ผันผวนในกรอบ” โดยแรงเก็งก าไรงบ
แบงค ์และหุน้ทีไ่ดร้ับประโยชนจ์ากการผลกัดนัมาตรการภาครัฐ
คาดหนุนตลาดไดต้อ่เนื่อง  อยา่งไรก็ตามการเมอืงภายในยงัมี
ความไมแ่น่นอนขณะทีนั่กลงทนุรอดกูารเลอืกตัง้วนัที ่21 เม.ย.  
อยา่งไรก็ตามบรรยากาศการาลงทนุภายนอกกลบัมาทรงตวั หลงั
ตอบรับไปในระดบัหนึง่ตอ่ประเด็นบวกเรือ่งรายงานผลประกอบ
ของภาคเอกชนในสหรัฐออกมาสดใส ดชันีความเชือ่มัน่ทาง
เศรษฐกจิของเยอรมนีทีป่รับตวัขึน้ตดิตอ่กนัเป็นเดอืนที ่6 ในเดอืน
เม.ย. และแรงหนุนจากการทีธ่นาคารกลางจนี (PBOC) อดัฉีด
สภาพคลอ่งเขา้สูต่ลาดครัง้ใหม ่ขณะทีนั่กลงทนุก าลงัรอลุน้ตวัเลข
เศรษฐกจิจนี การขยายตวัทางเศรษฐกจิคาดกนัในตลาดวา่จะ
ชะลอสูร่ะดบัออ่นแอทีส่ดุในรอบอยา่งนอ้ย 27 ปีในไตรมาสแรก 
รวมถงึตวัเลขคา้ปลกี และตวัเลขอตุสาหกรรมในชว่งเชา้นี้คาดจะ
สง่ผลใหต้ลาดหุน้ไทยมแีนวโนม้ผันผวน 

Day Trade Trading  1,095-1,106 
Trend Trade  Wait & See 
   

แนวตา้น 1,105 / 1,112 

แนวรบั 1,095 / 1,090 

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 30 นาท ี แมว้่าราคาจะอ่อนตัวลงก็ตาม แต่ก็ยังคาดว่าราคาจะสามารถทรงตัวได ้
ภายหลังลงไปทดสอบบรเิวณเสน้ EMA-75 ในวันกอ่นหนา้ ขณะที ่MACD ยังคงเป็นสญัญาณ
ซือ้ จงึท าใหค้าดวา่ราคายังมโีอกาสทีจ่ะเดนิหนา้ตอ่ได ้

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 นาท ีราคาอ่อนตัวกลับเขา้มาในกรอบเดมิอกีครัง้ แมว้่าจะดดีตัวขึน้ไปทดสอบ
บรเิวณกรอบบนก็ตาม แตก็่ไมส่ามารถผา่นไปได ้ขณะที ่Modi. Sto. ยังคงออ่นตัวลงตอ่ ท าให ้
มโีอกาสทีร่าคาจะออ่นตวัลงตอ่ไปได ้

GOM19 ปิด  1,299.70 -3.10     ดอลลารส์หรฐัฯ (-0.24%) 

แนวต้าน 1,150/1,155 

แนวรับ 1,138/1,130 

แนวตา้น 1,303 / 1,309  

แนวรบั 1,280 / 1,275 
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ออ่นแอตอ้งแพไ้ป 

ราคาทองค าสปอตแนวโนม้ “แกวง่แคบในกรอบทางลง” หลงัรว่งท า
จดุต า่สดุในรอบปีใกลร้ะดบั $1,270 โดยไดร้ับแรงกดดนัจากการ
แข็งคา่ของดอลลารส์หรัฐ และการโยกของเม็ดเงนิลงทนุกลบัไปยงั
สนิทรัพยเ์สีย่งมากขึน้ รับผลประกอบการของภาคเอกชนในสหรัฐที่
ออกมาดเีกนิคาด และเศรษฐกจิจนีออกมาสดใส อกีทัง้มาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิของจนีทีท่ยอยออกมา ผลกัดนัการปรับขึน้ของ
ตลาดหุน้ทัว่โลก  อยา่งไรก็ตามการรว่งลงแรงรอบนี้ของราคา
ทองค าน่าจะมจีังหวะชะลอบา้ง เพือ่รอดตูวัเลขตวัเลขจดีพีไีตรมาส 
แรกของจนีทีค่าดวา่จะชะลอตวัลงสูร่ะดบั 6.3% รวมถงึตวัเลข CPI  
ของยโูรโซน และตวัเลขการคา้ของสหรัฐ ขณะจับตากนัตอ่ส าหรับ 
SPDR ทีก่ลบัมากดดนัราคาทองค าในทางลงเพิม่ขึน้ หลงัปรับลด
การถอืครองทองค าลงอกี 5.58 ตนัในสปัดาหน์ี้ 

Day Trade Trading  Short 1,290 – 1,280 
Trend Trade Wait & see 
For GF10J19 Wait & see 
   

6M Trend  
Performance 

+180.61% 

6M Trend  
Performance 

+192.94% 
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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  

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

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

BDMS 25.00 0.00 0.00%

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

ROBINS 57.75 -0.75 -1.28%

RATCH 60.50 0.50 0.83%

BA 11.90 0.00 0.00%

SCB 129.00 -2.50 -1.90%
**Rating จากการวเิคราะหท์างเทคนคิและระบคุะแนนความเป็น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส่งูและลดลง ตาม

จ านวนแทง่สเีขม้จากมากไปนอ้ยตามล าดับ
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