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Market View

พักตัวท่ ามกลางความผันผวน

ตลาดตอบรั บปั จจัยพืน้ ฐานไปมากแล้ ว: เมื่อ SET
วิ่งขึ ้นทํา All Time High ในปลายเดือน ก.พ. ในขณะที่
ไม่ พ บการปรั บ ประมาณการกํ า ไรขึ น้ อย่ า งมี นัย จึ ง
สะท้ อนภาพตลาดที่ตอบรับปั จจัยพื ้นฐานไปแล้ ว คาด
SET เคลื่อนไหวในกรอบพักตัวระหว่าง 1760 -1800

แนวรับ 1750 จุด
แนวต้ าน 1810 จุด

จั บ ตาความผั น ผวนจากปั จจั ย ภายนอก: คาด
นักลงทุนกลับมาให้ นํ ้าหนัก US bond yield รวมถึง
ข้ อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สะท้ อนภาพการขึ ้นดอกเบี ้ย
เฟด นอกจากนี ้ยังน่าติดตาม sentiment การค้ าโลก
รอซือ้ Laggard แถว 1760/1750 จุด: ทางฝ่ าย
แนะนํ าลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้ มกํ าไรเติบโตดีในปี นี ้
ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ได้ ปรับขึ ้นมากนักตามภาพรวม
ตลาดในช่ ว งก่ อ นซึ่ ง พบว่า มี ก ลุ่ม หลัก ๆที่ น่ า สนใจ
ได้ แก่ BANK TOURISM, MEDIA, TRANS

•S50H18 พักตัวในกรอบ1,150
-1,195 จุ ด ขาดปั จ จัย บวกใหม่
เข้ ามาหนุนตลาด โดยต่างชาติยงั
เดิ น หน้ า ขายทัง้ หุ้น และฟิ วเจอร์
กอปรกั บ ราคานํ า้ มั น มี โ อกาส
ปรับตัวลดลง หลังการผลิตสหรั ฐ
เพิ่ ม สูง ขึ น้ ส่ว นหนึ่ ง สะท้ อ นจาก
แท่นขุดเจาะเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ ว
และสัปดาห์ นีย้ ังอยู่ในช่วงปั นผล
หุ้นหลายตัวคาดกดดันดัชนีตอ่

• ราคาทองคํ า ผั น ผวนจนถึ ง
อ่ อ นตั ว กรอบ 1,300-1,340
เหรี ยญ ดอลลาร์ ชะลอการ
อ่อ นค่า แต่ ยัง คงผัน ผวน หลัง
ความกังวลสงครามการค้ าโลก
เริ่มซาลง และเกาหลีเหนือส่งคํา
เชิ ญ สหรั ฐ เพื่ อ เจรจา กดดั น
ราคาทองคํ า ลงต่อ ส่ว นSPDR
ยังไม่กลับเข้ าซื ้อทองอย่างมีนยั
ยะหลังขายในก.พ.กว่า 10 ตัน

• USDH18 ดอลลาร์ ผันผวนใน
กรอบ 31.05–31.50 บา ท
นักลงทุนกลับมาให้ นํา้ หนักกับ
ตัว เลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ เพื่ อ หา
สัญ ญาณการปรั บ ขึน้ ดอกเบี ย้
ของเฟดกันต่อ ขณะที่ต่างชาติ
เดิ น หน้ าขายหุ้ นไทยต่ อ เนื่ อ ง
แต่แรงสะสมในบอนด์ไทยตังแต่
้
ต้ น ปี กว่ า 7 หมื่ น ล้ า นบาทยัง
หนุนบาทในทางแข็งค่า

SET50 Futures

Gold Futures

USD Futures

Technical View

อาการน่ าเป็ นห่ วง

สัญญาณขายที่เกิดจากเครื่ องมือในกราฟรายสัปดาห์ บวกกับตัวแท่ง
เทียนทํา High และ Low ที่ตํ่าลงจากสัปดาห์ก่อนหน้ า ทําให้ มอง
นํ ้าหนักในทางลบต่อไป แม้ จะมีโอกาสดีดตัวเป็ นพักๆ ในระหว่างวัน
บ้ างก็ให้ เน้ นขึ ้นขาย และยังไม่ต้องรี บซื ้อกลับ เพราะคาดว่าดัชนีจะลง
มาที่ EMA-25week หรื อประมาณ 1750 ได้ ในที่สดุ ทั้งนี ้ปรับแนวต้ าน
ลงมาเป็ น 1810 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

