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S50M19 ปิด 1,097.60 จดุ +9.80    จดุ (+0.90%) 

6 มิถุนายน 2562 

มโีมเมนตมับวก แตร่ะวงัแรงขายท าก าไร 
ตลาดหุน้ไทยวนันี้ “ขึน้กอ่นตามโมเมนตมับวก”  หากแตย่งัตอ้ง
ระวงัแรงขายท าก าไร แมไ้ดปั้จจัยบวกจากประเด็นของการเมอืง
ภายในทีม่คีวามชดัเจนขึน้หลงั พลเอกประยทุธ ์ไดร้ับเลอืกเป็น
นายกฯ สง่ผลบวกตอ่บรรยากาศการลงทนุในตลาดหุน้ไทยวนันี้ 
ขณะที ่กกร. เรง่รัฐบาลใหมก่ระตุน้ก าลงัซือ้ในประเทศ ทดแทน
ยอดสง่ออกทีล่ดลง และสงครามการคา้ระหวา่งจนีและสหรัฐเริม่
คบืหนา้หลงัจนีสง่สญัญาณถงึการเจรจาการคา้รอบใหมส่ง่ผลดตีอ่
ตลาด แตย่งัตอ้งระวงัแรงขายท าก าไรทีอ่าจเกดิขึน้ พรอ้มกบั
รายงานสต็อกน ้ามนัดบิสหรัฐในคนืวานนี้พุ่งขึน้ผดิคาดจากทีค่าด
วา่จะลดลง กดดนัราคาน ้ามนัดบิลงกวา่ 3% ขณะทีร่าคาเขา้สูภ่าวะ 
Bear market มโีอกาสเป็นลบตอ่หุน้กลุม่พลงังาน และกดดนั
ตลาด โดยรวมคาดตลาดวนันี้จะมคีวามผันผวนสงู พรอ้มเฝ้า
ตดิตามการประชมุธนาคารกลางยโุรปวนันี้ 

Day Trade Trading 1,093 - 1,106 
Trend Trade Wait & see 

   

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 นาท ีราคาปรับตวัขึน้ พรอ้มกบั MACD ทีข่ยับตัวขึน้ตอ่เนื่อง แต ่Modi. Sto. เขา้
สูเ่ขต Overbought อาจตอ้งระวงัราคาปรับตวัลงหากไม่สามารถยนืแนวรับได ้

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 นาทรีาคาทองค าปรับลงปิด GAP พรอ้ม MACD ทีป่รับตัวลงพรอ้ม Bearish 
Divergence คาดราคาทองค าอาจปรับตวัลง โดยมแีนวรับแรกอยูท่ี ่1,328 

GOM19 ปิด  1,329.90 -8.90    ดอลลารส์หรฐัฯ (-0.66%) 

แนวต้าน 1,150/1,155 

แนวรับ 1,138/1,130 
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ดอลลารด์ดี ทองพกัตวั 
ราคาทองค าสปอตแนวโนม้ “พักตวัในกรอบทางขึน้” แมร้าคา
ทองค าปรับตวัขึน้สงูจากผลของการที ่เฟดสง่สญัญาณลดอตัรา
ดอกเบีย้ หากขอ้มลูเศรษฐกจิออ่นแอลง และการที ่IMF ปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกจิจนีปี 2019 ลงมาที ่6.2% จาก 6.3% สง่ผลดี
ตอ่ทศิทางราคาทองค า แตป่ระเด็นของสงครามการคา้ทีล่ดความ
กงัวลลงหลงัจนีสง่สญัญาณถงึการเจรจาการคา้รอบใหม ่พรอ้มกบั
ตวัเลข PMI ของสหรัฐคนืวานนี้ออกมาดเีป็นผลใหค้า่เงนิดอลลาร์
ปรับตวัขึน้และ SPDR ในคนืทีผ่า่นมาลดการถอืครองทองค าลง 2.06 
ตนั กดดนัราคาทองค า โดยรวมคาดราคาทองอาจพักตวัในกรอบ
ทางขึน้จากการดดีขึน้ของคา่เงนิดอลลาร ์ซึง่ยงัตอ้งตดิตามความ
คบืหนา้ของประเด็นตา่งๆขา้งตน้ สว่นตวัเลขเศรษฐกจิทีต่อ้งจับตา
ในวนันี้ตน้ทนุแรงงานและดลุการคา้ของสหรัฐ รวมถงึการประชมุ
ธนาคารกลางยโุรป 

Day Trade Trading  1,326 – 1,335 
Trend Trade Wait & see 
For GF10M19 Wait & see 

   

9M Trend  
Performance 

+160.52% 

9M Trend  
Performance 

+192.77% 

แนวตา้น 1,100 / 1,106 

แนวรบั 1,093 / 1,087 

แนวตา้น 1,335 / 1,345 

แนวรบั 1,328 / 1,322 
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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  

6 มิถุนายน 2562 
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% Win Rate  (May -19) +87.67% 

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

EPG 5.40 0.25 4.85%

STA 12.60 0.80 6.78%

BCH 16.70 0.50 3.09%

GLOBAL 16.60 0.60 3.75%

CK 27.25 0.25 0.93%
**Rating จากการวเิคราะหท์างเทคนคิและระบคุะแนนความเป็น Bullish หรอื Bearish ในระดับทีส่งูและลดลง ตาม

จ านวนแทง่สเีขม้จากมากไปนอ้ยตามล าดับ
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