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Market View

Sideways - Sideways Down

มีโอกาสผันผวนทางลงสูง: ทัง้ Earning Yield Gap
และ Fwd’PE Band ส่งสัญญาณว่าดัชนีมีความเสี่ยง
สูงที่จะพักฐานได้ ต่อเนื่อง โดยดัชนีห้ นุ ไทยยังค่อนข้ าง
ผันผวนจากภายนอก ขณะที่ภายในยังไร้ ประเด็นบวก
ใหม่ๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปั จจัยการเมือง

แนวรับ 1750 จุด
แนวต้ าน 1800 จุด

ต่ างชาติ และสถาบั น เน้ นขาย: ไม่ เ พี ย งแต่
นักลงทุนต่างชาติที่ขายตลาดหุ้นไทยมาตังแต่
้ ช่วงต้ น
ปี ระยะหลัง พบว่ า เริ่ ม มี แ รงขายซํ า้ เติ ม จากกลุ่ม
สถาบัน เข้ า มาเป็ นระยะเช่ น กัน ซึ่ง อาจนํ า ไปสู่แ รง
ขายที่ ม ากขึ น้ หากกองทุน LTF ที่ ค รบกํ า หนดเริ่ ม
ทยอยขาย
ปรั บฐานต่ อ: สัปดาห์นี ้มองดัชนี SET ผันผวนทาง
ลงต่อ โดยมองกรอบเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี ้ระหว่าง
1750-1810 จุด

•S50H18 ปรั บฐานต่ อในกรอบ
1,120-1,160 จุ ด จากแรงขายที่
รุ นแรงขึ ้นของต่างชาติทงในตลาด
ั้
หุ้น กว่ า 1.6 หมื่ น ล้ า นบาท และ
ฟิ วเจอร์ 2.4 หมื่ น สัญ ญาในช่ ว ง
เริ่ ม ต้ น เดื อ นนี ้ ส่ ว นราคานํ า้ มัน
โลกยัง อิ ง ทางลงเป็ นลบต่ อ กลุ่ม
พลังงาน และการเมืองในประเทศ
ยัง มี ค วามไม่ แ น่ น อน แต่ แ รงเก็ ง
กําไรงบและปั นผลเข้ ามาหนุนบ้ าง

• ราคาทองคําแกว่ งตัวลง ใน
กรอบ1,285-1,330 เหรี ย ญ
จากดอลลาร์ ที่ แ ข็ ง ค่ า ขึน้ และ
แรงกดดันจากกองทุน SPDR ที่
ล่ า สุด ขายทองกว่ า 14 ตัน ใน
สัป ดาห์ ที่ ผ่า นมา แม้ ต ลาดหุ้น
ทั่ว โลกร่ ว งลงเป็ นบวกต่ อ ทอง
บ้ าง แต่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐที่
สดใสและ Bond Yield ขยับขึ ้น
สูงคาดยังกดดันหนัก

• USDH18 ดอลลาร์ แข็ ง ค่ า
กรอบ31.60–32.00บาทBond
Yield สหรัฐพุ่งขึ ้นต่อ เนื่องและ
แรงเสริ มจากแนวโน้ มเฟดจะขึ ้น
ดอกเบี ้ยเดือน มี.ค. จับตาสหรัฐ
เผยตัวเลขเงินเฟ้อ ยอดค้ าปลีก
และแรงงานหากดี ดอลลาร์ จ ะ
แข็งค่าต่อ ขณะที่ต่างชาติขาย
หุ้ นและบอนด์ ไ ทยต่ อ เนื่ อ ง
กดดันบาทอ่อนค่าลง

SET50 Futures

Gold Futures

USD Futures

Technical View

ยังไม่ พ้นช่ วงอันตราย

สัญญาณขายและ Bearish Divergence ที่เกิดจากเครื่ องมื อ
Modified Stochastic ในกราฟรายสัปดาห์น่าจะกดดันให้ ดชั นีอ่อนตัว
ลงต่อไป โดยทั้งแนวรับและแนวต้ านถูกปรับลดลงมาเป็ น 1750 และ
1800 จุ ด ตามลํ า ดั บ อย่ า งไรก็ ต ามการกลั บ เข้ าลงทุ น ควรเช็ ค
สัญ ญาณซื อ้ จากกราฟรายวัน ก่ อ นทุก ครั้ง หากยัง ไม่ มี สัญ ญาณที่
ชัดเจนแนะนําให้ Wait&See
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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

