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S50U19 ปิด 1,093.20 จดุ -4.70    จดุ (-0.43%) 

8 สิงหาคม 2562 

Surprise !!! 
ตลาดหุน้ไทยวันนี้ “ผันผวน ฟ้ืนตัวไดแ้ตไ่มย่นื” หลังตลาดดดีตัวขึน้
แรงและยอ่ตัวเร็ว รับผลประชมุกนง. ผดิคาด ดว้ยมต ิ5:2 เสยีงให ้
ลดดอกเบีย้ 0.25% จาก 1.75% เหลอื 1.50% แมหุ้น้ทีม่องได ้
ประโยชน์จากการลดดอกเบีย้ เชน่ กลุม่การเงนิ สง่ออก ทอ่งเทีย่ว 
ยังมลีุน้บวกได ้แตม่แีรงกดดันตอ่ตลาดจากตา่งชาตยิังคงขายหุน้
ไทยตอ่ และน ้าหนักเรือ่งความกังวลตอ่โอกาสเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ
โลกมมีากขึน้ ขณะทีธ่นาคารกลางหลายแหง่ปรับลดดอกเบีย้สรา้ง
ความประหลาดใจใหนั้กลงทนุ เชา้นี้นักลงทนุยังจับตารายงาน
ตัวเลขสง่ออก- น าเขา้ ของจนี รวมถงึความคาดหวังตอ่มาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิจากจนี  ปัจจัยภายในเพิม่เตมิไดแ้ก ่การขึน้ XD 
ของหุน้ใหญวั่นนี้ SCC PTTEP คาดกระทบ  SET50 1.71 จุด สว่น
ปัจจัยทางบวก ลุน้จากการเขา้ซือ้หุน้ปันผลตอ่เนื่อง และอานสิงส์

บวกหลังรมต.คลัง เห็นชอบในหลักการเบือ้งตน้ของ FETCO ทีไ่ด ้
น าเสนอแนวทางของกองทนุหุน้ยั่งยนื (SEF) ทีจ่ะมาทดแทน LTF 

Day Trade Trading  1,088 - 1,103 
Trend Trade  Wait & See 

   

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 นาที แมว้่าราคาจะรีบาวดข์ ึน้ แต่ก็ไม่สามารถทรงตัวไดจ้นไหลลงมาอกีครั้ง 
ในขณะทีเ่ครือ่งมอืทัง้สองเริม่ชะลอตัว จงึท าใหค้าดวา่ราคาจะออ่นตัวลงมาตอ่ได ้

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 ราคาปรับตัวท า New High ตลอดหลายวันทีผ่่านมา แมว้่า Modi. Sto. จะมี
ภาวะ Overbought ก็ตาม ในขณะที ่MACD เดนิหนา้ต่อ จงึท าใหค้าดว่าราคาจะดดีตัวตาม
กรอบตอ่ไปได ้

GOU19 ปิด  1,511.60 +19.50    ดอลลารส์หรฐัฯ (+1.31%) 

แนวต้าน 1,150/1,155 

แนวรับ 1,138/1,130 
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คอ่ยๆขึน้ ดา่นถดัไป 1,520 
ราคาทองค าสปอตแนวโนม้ “ยอ่เล็กนอ้ย และคอ่ยๆขึน้ไป $1,520” 
หลังท า new high ในรอบ 6 ปี เหนือ $1,500 แรงหนุนตอ่เนื่องจาก
การทีเ่งนิทนุไหลเขา้ทองค าในฐานะสนิทรัพยป์ลอดภัย บนความ
วติกเศรษฐกจิโลกชะลอตัว สงครามการคา้ รวมถงึการทีต่ลาดมอง
แนวโนม้ดอกเบีย้เป็นขาลง โดยคาดเฟดจะลดดอกเบีย้ลงอกีใน
เดอืน ก.ย. ทา่มกลางธนาคารกลางหลายแหง่ด าเนนินโยบายในเชงิ
ผ่อนคลายทางการเงนิ โดยทยอยปรับลดดอกเบีย้ตามกันมา ลา่สดุ
ธนาคารกลางอนิเดยี และนวิซแีลนดแ์ละไทย ปรับลดอัตราดอกเบีย้
ลง 35 bps และ 50 bps และ 25 bps ตามล าดับ  แนวโนม้ราคา
ทองค าเป็นขาขึน้ชัดเจน ขณะทีก่องทนุเขา้ซือ้ตอ่ ลา่สดุSPDR ถอื
ทองค าเพิม่ขึน้อกี 8.5 ตันวานนี้ และเพิม่ขึน้กวา่ 51 ตันหรอื 6.47% 
ในไตรมาส3 นี้ แนะน าตดิตามรายงานผูข้อรับสวัสดกิารวา่งงานและ
ดัชนีราคาบา้นใหมข่องสหรัฐในคนืนี้กันตอ่ 

Day Trade Trading Long 1,500 – 1,520 
Trend Trade Long 1,463 Take profit ไปไดท้ี ่
1,500, Wait & See  
For GF10Q19 Wait & See 
 
 

11M Trend  
Performance 

+172.42% 

11M Trend  
Performance 

+357.33% 

แนวตา้น 1,096 / 1,103 

แนวรบั 1,088 / 1,080 

แนวตา้น 1,520 / 1,535 

แนวรบั 1,496 / 1,480 
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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  

8 สิงหาคม 2562 
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% Win Rate  (JULY-19) +81.67% 

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

BEM 11.10 0.70 6.73%

KKP 73.25 2.00 2.81%

THANI 7.50 0.30 4.17%

BTS 12.70 0.40 3.25%

PSH 21.80 0.40 1.87%
**Rating จากการวเิคราะหท์างเทคนคิและระบคุะแนนความเป็น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส่งูและลดลง ตาม

จ านวนแทง่สเีขม้จากมากไปนอ้ยตามล าดับ
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