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15M Trend  
Performance

+162.67%

15M Trend  
Performance

+307.43%

พกัตวัเหนอืระดบั $1,550
แนวโนม้ราคาทอง Spot วนันี ้“พักตวั” หลังรว่งลงไปใกลแ้นวรับ 
$1,550 และดดีกลับขึน้มามาทรงตวับรเิวณ $1,560 ในชว่งเชา้นี ้
ตอบรับ Sentiment การลงทนุทีด่ผูอ่นคลายลงตอ่ประเด็นความ
ขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐและอหิรา่น หลังถอ้ยแถลงของ ปธน. ทรัมป์
ยนืยันวา่ไมม่ผีูท้ ีไ่ดรั้บบาดเจ็บจากการยงิขปีนาวธุตอบโตไ้ปยัง
ฐานทพัสหรัฐจากอหิรา่น อกีทัง้ไมไ่ดร้ะบถุงึการใชป้ฏบิัต ิการ
ทางทหารเพือ่ตอบโต ้โดยจะพจิารณาใชม้าตรการคว า่บาตรทาง
เศรษฐกจิเพือ่ตอบโตอ้หิรา่น กอปรกบัตวัเลขจา้งงานภาค เอกชน
ของสหรัฐเดอืน ธ.ค.พุง่ขึน้กวา่คาดมาก สง่ผลให ้Dollar Index 
กลับมาแข็งคา่ขึน้เหนือระดับ $97 และ Bond Yield สหรัฐอายุ
10ปี และ 30ปี ดดีตวัขึน้ตามล าดบั อกีทัง้กองทนุ SPDR ลด
สดัสว่นการถอืครองทองค าลง 9.37 ตนั ลว้นสง่ผลใหร้าคา
ทองค ามโีอกาสพักตวัตอ่ในกรอบ คนืนีต้ดิตามตวัเลขผูข้อรับ
สวสัดกิารวา่งงานสหรัฐมแีนวโนม้ลดลงคาดเป็นลบตอ่ราคาทอง

Day Trade Trading 1,565 – 1,575
Trend Trade Wait & See

GOH20 ปิด 1,566.00 -29.20 ดอลลารส์หรฐัฯ (-1.83%)

Slightly Rebound
ตลาดหุน้ไทยวนันีแ้นวโนม้ “ฟ้ืนตวัจ ากดั” โดยนักลงทนุเริม่คลาย
ความกงัวลกบัสถานการณ์ความตงึเครยีดในตะวันออกกลางไดบ้า้ง 
หลังถอ้ยแถลงเมือ่คนืของ ปธน.ทรัมป์ แมย้ังตอ้งตดิตามความ
คบืหนา้ของประเด็นนี้กันอยา่งใกลช้ดิตอ่ไป แตใ่นระยะสัน้สง่ผล
ใหเ้ม็ดเงนิลงไหลกลับเขา้สูส่นิทรัพยเ์สีย่งอกีครัง้ ขณะทีร่าคา
น ้ามันดบิWTI รว่งลงหลดุระดบั $60 คาดสง่ผลใหหุ้น้กลุม่
พลังงานของไทยพักตวัลงอกีรอบ และน่าจะจ ากดัการฟ้ืนตวัของ
ตลาดหุน้ไทยในวนันี ้ทา่มกลางมมุมองของธนาคารโลกทีล่า่สดุ
ปรับลดคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิโลกปีนีล้งไปที ่2.5% 
ขณะการคา้และการลงทนุฟ้ืนตวัชา้กวา่คาด อยา่งไรก็ดยีังคงตอ้ง
ตดิตามความคบืหนา้ในประเด็นการลงนามขอ้ตกลงทางการคา้
ระหวา่งสหรัฐและจนีในวันที ่15 ม.ค.นี ้และประเด็นการพจิารณา
พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี 2563

Day Trade Trading 1,050 – 1,065
Trend Trade Hold Short 1,057, Target 1,045, 
Trailing Stop 1,057

S50H20 ปิด 1,054.20 -16.70 จดุ (-1.56%)

ภาพทางเทคนคิ
กราฟราย 60 นาท ีราคาปรับตัวลงหลุดแนวตา้นที ่1,058 จุดประกอบกับ MACD ทีย่ังคง
เดนิหนา้ปรับตัวลงใตเ้สน้ Signal โดย Modi. Sto. เริม่ปรับตัวเขา้สูแ่ดน Oversold จงึคาด
ราคาอาจปรับตวัลงทดสอบแนวรับที ่1,052 จดุและจะมกีาร Rebound ขึน้ไดบ้า้ง

ภาพทางเทคนคิ
กราฟราย 60 นาท ีราคาปรับตัวลงหลดุแนวรับ $1,575 ประกอบกับ MACD ตัดกับเสน้ Signal
ในทศิทางลง โดย Modi. Sto. เริม่ปรับตัวลงเขา้สูแ่ดน Oversold จงึคาดราคามแีนวโนม้
ปรับตวั rebound ขึน้ไดบ้า้ง

แนวตา้น 1,575 / 1,580

แนวรบั 1,565 / 1,560

แนวตา้น 1,058 / 1,065

แนวรบั 1,052 / 1,046
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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 
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% Win Rate  (Dec-19) +85.53%

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

TVO 27.25 -0.50 -1.80%

ICHI 4.84 -0.16 -3.20%

LH 10.10 -0.10 -0.98%

ESSO 8.85 -0.40 -4.32%

BCPG 16.30 -0.60 -3.55%
**Rating จากการวเิคราะหท์างเทคนคิและระบคุะแนนความเป็น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส่งูและลดลง ตามจ านวนแทง่สี

เขม้จากมากไปนอ้ยตามล าดับ
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