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Market View

แกว่ งในกรอบ

แกว่ งในกรอบ: ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันจากบอนด์
ยิลด์ สหรั ฐฯระดับสูงราว 3%+/- และสงครามการค้ า
สหรัฐฯ-จีน รวมถึงค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้ มอ่อนค่า
เมื่อเทียบดอลลาร์ สหรัฐฯ หนุนให้ ฟันด์โฟลว์ไหลออก
แต่แรงซื ้อเก็งกําไรจากฤดูประกาศผลประกอบการยัง
หนุนดัชนีผนั ผวนระหว่าง 1765-1820 จุด
บาทอ่ อนหนุนกลุ่มส่ งออก-ท่ องเที่ยว: แม้ การอ่อน
ค่ า ของบาทจากผลพวงทิ ศ ทางดอกเบี ย้ สหรั ฐ ฯจะ
กดดัน Fund Flow ต่างชาติ หากแต่เป็ นบวกต่อหุ้นที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจภาคส่งออก และท่องเที่ยว

แนวรับ 1770, 1755 จุด
แนวต้ าน 1805, 1820 จุด

ติด ตามความคื บ หน้ า ประเด็น การเจรจาการค้ า
สหรั ฐฯ-จีน: ติดตามผลการเจรจาฯซึ่งอาจคาดหวัง
ไม่ได้ สงู มากนัก เนื่องจากยังคงเป็ นไปได้ ยากที่ทางการ
จีนจะยอมโอนอ่อนให้ สหรัฐฯในทุกประเด็นที่ต้องการ

•S50M18 แกว่ งตั ว ในกรอบ
1,160-1,200 จุ ด หนุ น โดยหุ้ น
ท่ อ งเที่ ย วและส่ ง ออกที่ รั บ บาท
อ่อน และแรงเก็งกํ าไรงบ รวมทัง้
ราคานํ า้ มัน โลกยัง บวกต่ อ กลุ่ ม
พลังงาน จากประเด็นอิหร่ าน แต่
แรงขายต่างชาติตงแต่
ั ้ ต้นปี กว่า 8
หมื่นลบ.รวมทังSentiment
้
เชิงลบ
จาก Bond Yield สหรัฐที่ยงั อยู่ใน
ระดับสูงใกล้ 3% ยังกดดันตลาด

• ราคาทองคํ า ลงต่ อกรอบ
1,290-1,330 เหรี ยญ หลัง รั บ
ประเด็น การค้ า จี น -สหรั ฐ มอง
แรงกดดั น ต่ อ ทองยั ง มาจาก
Bond Yield สหรัฐที่สงู ใกล้ 3%
และเงินเฟ้อสหรัฐใกล้ เป้าหมาย
เฟด หนุน การขึน้ ดอกเบี ย้ รอบ
ถัดไป ขณะที่ WGCเผยอุปสงค์
ทองคําอ่อนแอสุดรอบ 10 ปี แต่
บาทอ่อนช่วยทองไทยลงช้ า

• USDM18 บาทอ่ อนค่ าต่ อใน
กรอบ31.35–32.00 บาท จาก
ดอลลาร์ มีแนวโน้ มหลักทางแข็ง
ค่า หลังสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐ
เริ่ มเข้ าสู่เป้าหมายที่เฟดจะขึน้
ดอกเบี ย้ รอบถัดไป รวมทัง้ แรง
ขายของต่ า งชาติ ใ นตลาดหุ้น
ไทยและสัญญาณขายในตลาด
ตราสารหนี ไ้ ทยต่ อ เนื่ อ งจาก
เดือน เม.ย. กดดันบาทอ่อนค่า
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คาด...ย่ อตัวระยะสัน้

ดัชนีรีบาวด์ขึ ้นมาแต่ก็ยงั ไม่สามารถยืนได้ ในขณะที่ Modi. Sto. ส่ง
สัญญาณขายออกมา และ MACD เริ่ มชะลอตัวลงตํ่ากว่า Zero line มี
โอกาสที่ ดัช นี จ ะอ่ อ นตัว ลงต่อ ได้ ใ นสัป ดาห์ นี ้ โดยปรั บ แนวรั บ มาที่
1770 และ 1755 จุด ส่วนแนวต้ านคงไว้ ที่ 1805 และ 1820 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

