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S50M19 ปิด 1,108.50 จดุ +5.00    จดุ (+0.45%) 

12 มิถุนายน 2562 

ตา่งชาตกิลบัมา แตส่งครามการคา้ยงักดดนั 
ตลาดหุน้ไทยวนันี้ “ผันผวนในกรอบทางขึน้” แมต้ลาดจะไดปั้จจัย
บวกจากความหวงัตอ่การจัดตัง้รัฐบาล หลงัวานนี้ไดม้กีารโปรด
เกลา้ฯ แตง่ตัง้ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตร ีสง่ผลใหก้ารเมอืงไทยชดัเจนขึน้ตามล าดบั อกีทัง้
นโยบายการเงนิในเชงิผอ่นคลายของธนาคารกลางหลายแหง่ชว่ย
หนุนการไหลเขา้ของเงนิทนุตา่งชาตมิายงัตลาดภมูภิาค ลา่สดุ    
เฟดสง่สญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้ ขณะทีว่านนี้ตา่งชาตซิือ้
สทุธใินหุน้ไทยอกี 2.9 พันลา้นบาทตอ่เนื่องจากปลายเดอืนทีผ่า่น
มา และซือ้ SET50 Futures 15,167 สญัญาโดยซือ้ตดิตอ่กนัเป็น
วนัที ่4 สง่ผลดตีอ่บรรยากาศการลงทนุของไทย  อยา่งไรก็ตาม
ตลาดยงัมคีวามผันผวนระหวา่งทางของการปรับขึน้ เนื่องจากความ
กงัวลตอ่สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐและจนีมคีวามไมแ่น่นอน 
หลงัทรัมป์ระบวุา่อาจขึน้ภาษีน าเขา้ หากจนีไมท่ าตามขอ้เสนอใน
การประชมุ G20 ตดิตามผลการประชมุ G20 ในปลายเดอืนนี้ 

Day Trade Trading Long 1,100  - 1,114 
Trend Trade Wait & see 
 

   

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 นาท ีราคาปรับตัวขึน้ ผ่านแนวตา้นที ่1,106 ขึน้มาไดแ้ต ่MACD ทีเ่คลือ่นตัวไร ้
ทศิทาง แสดงถงึการปรับตัวขึน้ทีย่ังคงอ่อนแรง คาดราคาอาจปรับตัวลงหากไม่สามารถท า 
high ใหมไ่ด ้
 

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 นาท ีราคาทองปรับตัวขึน้มาปิด GAP บริเวณ 1,329 พรอ้มกับ MACD ที่
พยายามยกตัวขึน้พรอ้มส่งสัญญาณซื้อ พรอ้มกับ Modi. Sto. ที่ส่งสัญญาณ Bullish 
Divergence หากราคาทอง ท า high ใหมใ่นราย 60 นาทไีดค้าดราคาทองจะปรับตวัขึน้ 
 

GOM19 ปิด  1,329.30 +5.50    ดอลลารส์หรฐัฯ (+0.42%) 

แนวต้าน 1,150/1,155 

แนวรับ 1,138/1,130 

PhillipResearch PhillipCapitalTH 
 

02 635 1700 ตอ่ 486 PhillipResearch 
 

ตลาดหุน้จนีกดดนั ทองผนัผวน 
ราคาทองค าสปอตแนวโนม้ “ผันผวนในกรอบ” โดยไดร้ับแรงกดดนั
จากประเด็นทีจ่นีสง่สญัญาณวา่จะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิใน
ประเทศ สง่ผลใหด้ชันีเซีย่งไฮค้อมโพสติปรับตวัขึน้สงูกดดนัราคา
ทองค าใหป้รับตวัลง นอกจากนี้ประเด็นของการลดดอกเบีย้ของเฟด
ทีเ่ขา้ไปสนับสนุนสนิทรัพยเ์สีย่งยงัคงเป็นอปุสรรคตอ่ราคาทองค า 
อยา่งไรก็ตามราคาทองค ายงัคงไดร้ับแรงสนับสนุนจากในเรือ่งของ
สงครามการคา้จนีสหรัฐทีย่งัคงความไมแ่น่นอน หลงัทรัมป์ กลา่ววา่ 
หากผูน้ าจนีไมเ่ขา้ประชมุ G20 ในปลายเดอืนนี้ สหรัฐจะเก็บภาษี
น าเขา้เพิม่จากเดมิ สง่ผลดตีอ่ทศิทางราคาทองค า  ขณะที ่SPDR 
ขายทองค าออกมาเพยีง 0.24 ตนั กดดนัราคาทองค าเล็กนอ้ยโดย 
รวมคาดราคาทองค าจะผันผวนรอปัจจัยใหม ่แนะน านักลงทนุตดิตาม
สถานการณ์สงครามการคา้อยา่งใกลช้ดิ จับตาตวัเลขเงนิเฟ้อของ
สหรัฐในคนืนี้ 

Day Trade Trading 1,322 – 1,334 
Trend Trade  Wait & see 
GF10M19 Wait & see 
 

   

9M Trend  
Performance 

+160.52% 

9M Trend  
Performance 

+192.77% 

แนวตา้น 1,114 / 1,120 

แนวรบั 1,105 / 1,100 

แนวตา้น 1,334 / 1,340 

แนวรบั 1,322 / 1,317 



Block Trade Corner 

www.poems.in.th 

ทมีกลยทุธอ์นุพนัธ ์ 
ตอ่ 494 

****************************************** 

Font มาตรฐาน ใช้ตามนี้ ได้แก่ 
ภาษาไทย คือ RSU 28 
ภาษาอังกฤษ คือ Arial 24  tet  

****************************************** 

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

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

AAV 4.06 0.06 1.50%

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

TVO 26.25 -0.25 -0.94%

BH 171.50 0.50 0.29%

KTC 42.00 -0.75 -1.75%

AP 7.85 -0.15 -1.88%

EA 54.00 -0.25 -0.46%

**Rating จากการวเิคราะหท์างเทคนคิและระบคุะแนนความเป็น Bullish หรอื Bearish ในระดับทีส่งูและลดลง ตาม

จ านวนแทง่สเีขม้จากมากไปนอ้ยตามล าดับ
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