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Market View

ผันผวนอิงทางบวก จากราคา
นํา้ มันดิบหนุน

ประเด็นภายนอกยังสร้ างความผันผวน: แม้ ประเด็น
ความไม่ส งบในตะวัน ออกกลาง และสงครามการค้ า
สหรัฐ ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่ม แต่ความไม่แน่นอนที่มียงั
มีสว่ นกดดัน Sentiment การลงทุนทัว่ โลกต่อไปอีกระยะ

แนวรับ 1755, 1725 จุด
แนวต้ าน 1820, 1840 จุด

ปั จจัยน่ าติดตาม:23 เม.ย. ตัวเลขส่งออก/นําเข้ าไทย
รายเดือนมี.ค.คาดยังเติบโตตามเศรษฐกิจโลกรวมถึง
การฟื ้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และ 26-27 เม.ย.
ผลการประชุม ECB/BOJ ทางฝ่ ายมองว่ายังคง
ดอกเบี ้ย
นํา้ มันหนุ นตลาดบวก: มองตลาดหุ้นไทยผันผวน
อิงทางบวก แม้ จะยังไม่มีปัจจัยบวกภายในที่ชัดเจน
แต่ ร าคานํ า้ มัน ดิ บ ที่ ป รั บ ตัว สูง ขึ น้ เป็ นผลบวกต่ อ
ราคาหุ้นกลุม่ พลังงาน จึงมองตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี ้
ผันผวนอิงทางบวกในกรอบระหว่าง 1775-1815 จุด

•S50M18 มี โ อ ก า ส ขึ ้ น ต่ อ
กรอบ 1,160-1,225 จุ ด ปั จจัย
บวกจากกลุ่มพลังงาน หลังซาอุฯ
ต้ องการให้ ราคานํ ้ามันสูงขึ ้น ส่วน
Sentiment ต่างประเทศยังเป็ น
บวก ประกอบกั บ แรงซื อ้ บอนด์
ของต่ า งชาติ ใ นไทยที่ สูง คาดจะ
ย้ ายกลับมาซื อ้ หุ้น และยังได้ แรง
หนุ น จากการลงทุ น โครงการรั ฐ
EEC

• ราคาทองคํ า ขึ น้ ต่ อ กรอบ
1,325-1,365 เหรี ยญ ความไม่
สงบในซีเรี ย กับนโยบายทรัมป์
ที่ ไ ม่แ น่น อนยัง เป็ นปั จจัยหนุน
ราคาทองคํา ท้ ายสัปดาห์นี ้จับ
ตาต้ นทุนจ้ างงานสหรัฐ หากแย่
กว่ า คาดจะเป็ นบวกต่ อ ทอง
ขณะที่ ล้ ุน ค่า เงิ น บาท หากเริ่ ม
อ่อนค่า ทองไทยจะบวกแรงกว่า
ทองโลก

• USDM18 มองSideways ใน
กรอบ 31.05–31.38 บาท แม้
บาทจะได้ แรงหนุ น ให้ แข็ ง ค่ า
จ า ก แ ร ง ซื ้อ ใ น บ อ น ด์ ข อ ง
ต่า งชาติ และความไม่แ น่น อน
ของท่า ที ท รั มป์ แต่ค่า เงิ น บาท
ยั ง ข า ด ปั จ จั ย ห นุ น ใ ห ม่ ๆ
ประกอบกับแรงขายในหุ้นตังแต่
้
ต้ นปี ยัง สู ง จึ ง มองบาทยั ง คง
Sideways ต่อในสัปดาห์นี ้
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ย่ อได้ แต่ อย่ าเยอะ จะไปแล้ วอย่ าหันกลับ

ดัชนีเดินหน้ าขึ ้นต่อเนื่องเป็ นสัปดาห์ที่สองหลังพักตัวในช่วงต้ นเดือน
ในขณะที่ Modified Stochastic เริ่ มปรับตัวขึ ้นมีล้ นุ รี บาวด์ต่อได้
อย่างไรก็ดีหากดัชนียงั ไม่สามารถทํา High ขึ ้นไปเหนือบริ เวณ 1820
จุดได้ ก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นการกลับตัวที่สมบูรณ์ โดยปรับแนวรับขึ ้นมาที่
1750 และ 1725 จุด ส่วนแนวต้ านที่ 1820 และ 1840 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

