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Market View

ย่ อตัวในกรอบ

นักลงทุนสถาบันเริ่มขายทํากําไร: นักลงทุนสถาบัน
เป็ นกลุม่ หลักที่ดนั ดัชนีขึ ้นมาทํา All time high โดยใช้
เวลาสันๆเพี
้ ยงสองเดือน แต่เริ่ มเห็นสัญญาณการย่อ
ตัวของดัชนีภายหลังสถาบันเริ่ มขายทํากํ าไรออกมา
อีกทัง้ P/E ตลาดเริ่มแพง ตลาดจึงเปราะบางมากขึ ้น
ปริ ม าณการซื อ้ ขายลดลง: นอกเหนื อ ไปจากการ
ขายทํ า กํ า ไรของสถาบัน แล้ ว ยัง พบปริ ม าณการซื อ้
ขายต่อวันที่ลดลง แม้ ดัชนี ทําจุดสูงสุดใหม่ สะท้ อน
ภาพความไม่มนั่ ใจในภาพการปรับตัวขึ ้นของตลาด
ย่ อตัวในกรอบ: SET Index ปรับตัวขึ ้นเป็ นสัปดาห์
ที่ 10 ติดต่อกัน ขณะที่ไม่มีปัจจัยชี ้นําใหม่ๆ ดังนันจะ
้
กลับมา Sideways แต่ด้วยแรงขายของสถาบัน ทาง
ฝ่ ายมองเป็ นสัญญาณการย่อตัว โดยมีกรอบระหว่าง
1810 – 1850 จุด

•S50H18 ผั น ผ ว น ใ น ก ร อ บ
1,175-1,200 จุ ด ราคานํ า้ มั น
ประคองตัวในกรอบขาขึ ้นยังหนุน
กลุ่ม พลัง งาน กอปรกับ ต่ า งชาติ
สลับซื ้อสุทธิ เข้ ามาในฟิ วเจอร์ แต่
การเมื อ งในประเทศต้ องจั บ ตา
ต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทัง้ ความกัง วลเรื่ อ ง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
ที่พ่งุ ขึน้ รวดเร็ วจะหนุนเฟดเร่ งขึน้
ดอกเบี ้ยยังกดดันตลาดหุ้น

• แกว่ งตัว Sideways ในกรอบ
1,332-1,366 เหรี ยญ ยั ง
คาดหวังแรงบวกจากการเข้ าซื ้อ
ทองคํ า ช่ ว งก่ อ นถึ ง เทศกาล
ตรุ ษจี น และดอลลาร์ ที่อ่อนค่า
แต่ ใ นช่ ว ง 2 สัป ดาห์ ที่ ผ่า นมา
SPDR ขายทองคํากว่า 8 ตัน
กดดัน ราคาทองคํ า สัป ดาห์ นี ้
ข้ อมูล เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ไม่ ม าก
อาจทําให้ ทองคําผันผวนลดลง

• USDH18 ดอลลาร์ ยั ง อยู่ ใ น
กรอบการอ่ อนค่ า 31.00–
31.50 บาท แรงกดดั น จาก
แนวโน้ มเศรษฐกิจยูโรโซนดีขึน้
และคาดหวังธนาคารกลางชาติ
ต่าง ๆ เตรี ยมปรับนโยบายการ
เงิ น เข้ าสู่ส ภาวะปกติ แม้ ต่ า ง
ชาติกลับมาขายตราสารหนี ้ไทย
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้
บาทมีจงั หวะชะลอการแข็งบ้ าง

SET50 Futures

Gold Futures

USD Futures

แนวรับ 1820 จุด
แนวต้ าน 1850 จุด

Technical View

เน้ นตัง้ รับแบบมีจุดถอย

แท่งเทียนในกราฟรายสัปดาห์มีลกั ษณะชะลอตัว จากการทํา High ที่
ตํ่าลง และมีกรอบการแกว่งตัวที่แคบลง อย่างไรก็ตามการที่ยงั ยืนบน
EMA-5week ได้ ทําให้ มองว่าการพักตัวเบาๆ ในระหว่างวันสามารถใช้
เป็ นโอกาสในการซื ้อเพิ่ม โดยประเมินแนวรับที่ 1820 จุด (วางจุดถอย
ถ้ าลงตํ่ากว่า 1810 จุด) และหากดีดตัวขึ ้นอาจทยอยทํากําไรระยะสั้นที่
แนวต้ าน 1850 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

