Weekly Highlights ระหว่ างวันที่: 9 - 20 เมษายน 2561
ปั จจัยลบจากภายนอก /ภายใน
Market View

กดดัน Sentiment ลงทุน

ประเด็น ภายนอกกดดั น ดัช นี ต่ อ เนื่ อง: ประเด็น ที่
ส่งผลต่อดัชนียงั คงเป็ นประเด็นสงครามการค้ าระหว่าง
จีน-สหรัฐ ล่าสุดทางจีนได้ ประกาศรายชื่อสินค้ าที่จะขึ ้น
ภาษี นําเข้ าเพิ่มเติม หากทางสหรัฐมีออกมาตรการตอบ
โต้ จะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นหลักๆทัว่ โลก รวมไปถึงไทย

แนวรับ 1690, 1660 จุด
แนวต้ าน 1775, 1805 จุด

มู ล ค่ า ซื อ้ ขายเบาบางในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ :
ในช่ว ง 2 สัป ดาห์ นี จ้ ะเข้ าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง
เป็ นช่วงวันหยุดยาวของไทย และเป็ นช่วงที่มลู ค่าการซื ้อ
ขายของตลาดหุ้นไทยมักจะตํ่าที่สดุ
ภายนอกกดดัน ภายในไม่ หนุน: ในวันที่ 20 เม.ย.นี ้
กบง.จะปรับโครงสร้ างสูตรราคานํ ้ามันหน้ าโรงกลัน่ ใหม่
ถือเป็ นลบต่อหุ้นกลุม่ พลังงาน ทําให้ มองตลาดหุ้นไทย
ใน 2 สัปดาห์นี ้เคลื่อนไหวในกรอบอิงทางลงและมีการ
ดีดตัวได้ จํากัดระหว่าง 1700– 1750 จุด

•S50M18 ผันผวนในกรอบทาง
ลงระหว่ าง 1,110-1,160 จุด แม้
สหรั ฐ มี ท่ า ที จ ะเจรจากั บ จี น ใน
ประเด็น สงครามการค้ า แต่ยัง ไม่
จบ หุ้นพลังงานผันผวนตามราคา
นํ า้ มัน โลก และรั บ แตกพาร์ ข อง
PTT รวมถึ ง การปรั บ โครงสร้ าง
ราคานํ ้ามันหน้ าโรงกลัน่ เริ่ มมีแรง
ขายหุ้นจากสถาบันออกมากดดัน
มองหยุดยาว การซื ้อขายไม่คกึ คัก

• ราคาทองคําSideways กรอบ
1,310-1,350 เหรี ย ญ ความ
ผันผวนมาจากสงครามการค้ า
สหรั ฐ กั บ จี น ยัง ยื ด เยื อ้ หากมี
การเจราจากั น และความตึ ง
เครี ยดลดลงจะเป็ นลบต่อทอง
แต่หากตอบโต้ กนั รุนแรงมากขึ ้น
จะยิ่ ง หนุน ทองให้ ดี ด ตัว ขึ น้ ได้
ขณะที่ ใ นช่ ว ง2 สัป ดาห์ ข้ อ มูล
เศรษฐกิจสหรัฐน้ อย

• USDM18เงิ น บาทSideways
ในกรอบ 31.05–31.38 บาท
หลังไม่หลุด31.00 บาทลงมามี
ภาพอ่ อ นค่ า ลงเที ย บดอลลาร์
ตามแรงขายของต่างชาติในหุ้น
ไทยต่ อ เนื่ อ ง จากความกัง วล
สงครามการค้ าโลก และการ
ยกเลิก ค่า ธรรมเนี ย มของกลุ่ม
ธนาคาร รวมทัง้ ใกล้ เ ทศกาล
หยุดยาว คาดซื ้อขายไม่คกึ คัก
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อ่ อนตัวต่ อ รอเวลาเข้ า

แท่งเทียนไหลลงตํ่ากว่าเส้ น EMA-25 ที่เคยทําหน้ าที่รองรับไว้ ในอดีต
ในขณะที่ Modified Stochastic อ่อนตัวเข้ าไปสู่ช่วง Bearish zone
และ MACD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง จึงมีแนวโน้ มที่ดชั นีจะอ่อนตัวลง
ต่อ ได้ ใ นสัป ดาห์ นี ้ โดยปรั บ แนวต้ า นลงมาที่ 1775 และ 1805 จุด
เช่นเดียวกับแนวรับที่ปรับลงมาที่ 1690 จุด หากยืนไม่ไหวให้ ถอยลงมา
ตั้งตั้งหลักใหม่ที่ 1660 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

