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Market View

LTF, Window Dressing หนุน
ดัชนีโค้ งสุดท้ าย

กลุ่มสถาบันดันดัชนี: สําหรับโค้ งสุดท้ ายของปี ทาง
ฝ่ ายมี มุม มองเชิ ง บวกต่ อ ดัช นี จากกระแสเงิ น ของ
กองทุน LTF และการทํา Window Dressing ของกลุม่
สถาบัน มองกรอบสัปดาห์นี ้ระหว่าง 1720-1760 จุด
LTF, Window Dressing หนุนดัชนีโค้ งสุดท้ าย:
จากสถิ ติใ นอดี ต ทางฝ่ ายคาดจะมี แ รงซื อ้
LTF
ประมาณ 3 หมื่นลบ. ในเดือน ธ.ค.นี ้ อีกทังแรงหนุ
้
น
จากการทํ า ราคาปิ ดบัญ ชี ซึ่ง ข้ อ มูล ย้ อ นหลัง 10 ปี
พบว่า SET จะปรับตัวขึ ้นเฉลี่ยราว 2.19% ในช่วง 5
วันทําการสุดท้ ายของปี

แนวรับ 1720 จุด แนวต้ าน 1760 จุด

โอกาสของหุ้ น ไทยจากมาตรการปฏิ รู ป ภาษี
สหรั ฐ: ทางฝ่ ายมีอีกมุมมองที่เป็ นบวกต่อธุรกิจที่มี
การส่ง ออกสิน ค้ า และบริ ก ารไปยัง สหรั ฐ เป็ นหลัก
อาทิ TIPCO, TU, DELTA และ HANA เป็ นต้ น

•S50H18 ยื น ฐานใหม่ 1,125
จุด ขึน้ ต่ อในสัปดาห์ นี ้ จากแรง
ซื ้อ LTF และการเข้ าทํา Window
Dressing ในช่ ว งส่ ง ท้ ายปี แต่
วันหยุดยาวสิ ้นปี ในหลายประเทศ
อาจทํ า ให้ ตลาดไทยขาดปั จจั ย
ชี น้ ํ า ใหม่ และบทบาทต่ า งชาติ
ลดลง ความผันผวนในฟิ วเจอร์ ส
สูงขึ ้นจากการRollover ไปสัญญา
ปี หน้ า กรอบ 1,125-1,140 จุด

• ทองคํ า สปอตเคลื่ อนไหว
เชื่ องช้ าในกรอบ 1,2501,280 เหรี ยญ กดดันจากการ
บวกขึ น้ ของตลาดหุ้ นหลาย
ประเทศ และข้ อ มูล เศรษฐกิ จ
สหรั ฐ ฟื ้น ตัว ต่ อ แต่ มี แ รงหนุน
จากดอลลาร์ ที่ ก ลับ มาอ่อ นค่า
หลั ง นั ก ลง ทุ น ข า ยทํ ากํ าไ ร
ดอลลาร์ ที่ไต่แข็งค่าก่อนหน้ านี ้
องสเปนคุกรุ่น
รวมทังการเมื
้

• USDH18 บาทท ร งตั ว แม้
เทรนหลั ก อยู่ ใ นทางแข็ง ค่ า
กรอบ 32.50-32.85 บาท หลัง
ตลาดซึ ม ซั บ แผนปฎิ รู ป ภาษี
ของทรัมป์ไปค่อนข้ างมาก ส่วน
ธปท.มี มุม มองเชิ ง บวกต่อ การ
ฟื ้น ตัว ของเศรษฐกิ จ ไทยหนุน
บาทแข็ง แต่การซื ้อขายคงเงียบ
เหงาเนื่องจากเข้ าสู่ช่วงวันหยุด
ยาวและยังไม่มีปัจจัยใหม่
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พร้ อมขยับ รั บปี ใหม่

แท่งเทียนลอยตัวเหนือ EMA-5 ในกราฟรายสัปดาห์ แสดงให้ เห็นว่า
ดัชนีได้ ความเป็ น Bullish กลับมาอีกครั้งหลังพักตัว Sideways มา
เกือบ 3 เดือน และแม้ วา่ ช่วงนี ้บรรยากาศการซื ้อขายจะเงียบเหงาลงไป
บ้ าง แต่ก็คาดว่าจะเดินหน้ าต่อไปได้ เพราะสัญญาณจากเครื่ องมื อ
ต่างๆ ยังไม่มีอะไรน่าเป็ นห่วง การปรับฐานในระหว่างสัปดาห์ถือเป็ น
จุดเข้ าซื ้อได้ คาดกรอบการแกว่งตัวสัปดาห์นี ้ 1720-1760 จุด
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บทวิเคราะห์ฉบับนี ้จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ข้อมูลให้ กบั นักลงทุน โดยมิได้ มีเจตนาเป็ นการนําเสนอหรื อเชิญชวนให้ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ซึง่ ผู้จดั ทําได้ แสดงความคิดเห็นตามข้ อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จดั ทําไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และถูกต้ องของ
ข้ อมูลซึง่ อาจมีการเปลี่ยน แปลงได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ บทวิเคราะห์นี ้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ดังนั ้นการตัดสินใจในการลงทุนจึงขึ ้นอยู่กบั วิจารณญาณของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ

