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Market View

Upside ยังจํากัด แม้ สถาบัน
ผลักดันดัชนี

สถาบั น ซื อ้ แม้ ภ ายนอกยั ง กดดั น : มองนัก ลงทุน
กลุ่ม สถาบั น ยัง ผลัก ดัน ดั ช นี ต่ อ ได้ แต่ ต้ องติ ด ตาม
สถานะซื ้อสุทธิกลุม่ บัญชี บล. ที่อาจสร้ างความ ผัน
ผวนในช่วงที่ยงั ขาดปั จจัยเร่ งใหม่ และปั จจัยภายนอก
กดดัน มองสัปดาห์นี ้ผันผวนระหว่าง 1785-1840 จุด
คาดเฟดปรั บขึน้ ดอกเบีย้ : คาดผลประชุมเฟด 20-21
มี.ค. จะปรับขึ ้นดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.5-1.75% แต่มอง
ส่งผลจํ ากัด เนื่ องจากอยู่ในคาดการณ์ ของตลาดแล้ ว
โดยมีโอกาสปรับขึ ้นที่ 96.4%

แนวรับ 1790 จุด
แนวต้ าน 1835 จุด

ติ ด ตามประเด็ น การค้ าสหรั ฐอย่ างใกล้ ชิ ด :
ติ ด ตามการตอบโต้ ของประเทศต่ า งๆที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการขึ น้ ภาษี นํ า เข้ า สิ น ค้ า ของสหรั ฐ
กระแสข่า วเชิงลบที่ อาจเกิ ดขึน้ ตามมาน่า จะกดดัน
Sentiment ในระยะสันได้
้ จงึ มอง Upside จํากัด

•S50H18 Sidewaysอิงทางบวก
ขึน้ ในกรอบ 1,179 -1,210 จุ ด
แม้ ประเด็นสงครามการค้ าสหรั ฐ
ยั ง คอยรบกวนพร้ อมกั บ ราคา
นํ า้ มันเริ่ มแกว่ง ตัวออกข้ างทํ าให้
ขาดแรงหนุนจากกลุม่ พลังงาน แต่
ต่างชาติมีทา่ ทีชะลอแรงขายในหุ้น
ไทยลงและหากไม่มีสญ
ั ญาณเร่ ง
ขึ ้นดอกเบี ้ยจากเฟดมากกว่าคาด
มีโอกาสหนุนให้ ดชั นีแกว่งบวกได้

• ราคาทองคํ า ผั น ผวนลุ้ น ผล
ประชุ ม เฟด กรอบ 1,3001,340 เหรี ย ญ ตอบรั บ ความ
กัง วลสงครามการค้ า สหรั ฐ ไป
ค่ อ นข้ างมาก ขณะที่ ข้ อมู ล
เศรษฐกิจสหรัฐประกาศสัปดาห์
หน้ า มี น้ อ ย แต่ นัก ลงทุน จับ ตา
การประชุมเฟด รวมถึงความไม่
แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐ
กันต่อ คาดอาจผันผวนมากขึ ้น

• USDM18 ดอลลาร์ รี บาวด์
สลั บ บ้ าง ในกรอบทางลง
30.94–31.38 บาท แรงกดดัน
จากกังวลสงครามการค้ าสหรัฐ
และโกลด์ แมนแซคส์ คาด
ดอลลาร์ อ่อนค่าต่อจากประเทศ
ต่างๆ จะขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ดี ก ว่ า สหรั ฐ และแรงเข้ าซื อ้
บอนด์ ไ ทยยัง เพิ่ ม สูง ขึ น้ พร้ อม
แรงขายหุ้นชะลอลงหนุนบาท

SET50 Futures

Gold Futures

USD Futures

Technical View

มองขึน้ เป็ นหลัก แต่ ให้ รับตอนย่ อ

สัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนียงั อยู่ในช่วงของการพักตัว แต่เริ่ มมีแนวโน้ มที่ดี
ขึ ้นจากตัวกราฟแท่งเทียนที่สามารถยก High ยก Low ขึ ้นมาได้ ทําให้
คาดว่าสัปดาห์นี ้จะมีนํ ้าหนักในทางบวก แม้ อาจมีความผันผวนเกิดขึ ้น
ในกราฟรายวันบ้ าง ก็น่าจะเป็ นเพียงการปรับฐานย่อยตามปกติ ให้
ถือเอาการย่อตัวลงในระหว่างวันนี ้เป็ นโอกาสในการเข้ าซื ้อได้ โดยมอง
แนวรับที่ 1790 จุด แนวต้ าน1835 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

