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Market View

อยู่ในกรอบอิงทางลง

บาทอ่ อนกดดัน Fund
flow: บอนด์ ยิลด์ ไ ทยมี
แนวโน้ ม เร่ ง ตัว ตามบอนด์ ยิ ล ด์ ส หรั ฐ ขณะที่ บ าทมี
แนวโน้ มอ่อนค่า ส่งผลต่อการไหลออกของกระแสเงิน
ลงทุนต่างชาติจากทังตลาดหุ
้
้ น พันธบัตร และอนุพนั ธ์
จึงเป็ นแรงกดดันทางลงต่อความผันผวนของ SET
จับตาการเมืองไทยใกล้ ชิด: อุณหภูมิการเมืองเริ่ ม
ร้ อนแรงมากขึ ้นจากการนัดหมายชุมนุมหน้ าทําเนียบฯ
ของกลุ่ม เรี ย กร้ องเลื อ กตัง้ รวมถึ ง การนัด แถลงคํ า
วินิจฉัยร่างพรบ.ประกอบฯ ในช่วงวันที่ 21-23 พ.ค. นี ้
GDP ไตรมาส1 ช่ วยประคองตลาด: แม้ คาด SET
อิงทางลงจากแรงกดดัน Fund flow ต่างชาติ และ
การเมืองภายใน แต่คาดการประกาศตัวเลข GDP ไทย
ไตรมาส 1 ช่วยสร้ าง Sentiment เชิงบวกพยุงดัชนี
มองกรอบผันผวนอิงทางลงระหว่าง 1725-1775 จุด

•S50M18 ลงต่ อแบบไร้ ข่ าวดี
ใหม่ กรอบ 1,130-1,170 จุ ด
แม้ ราคานํ ้ามันขึ ้นแต่คงหนุนกลุ่ม
พลังงานไปต่อไม่ไกลหลังราคารับ
ไปมาก และตลาดไม่น่าตื่นเต้ นกับ
ตัวเลขจีดีพีของไทยจากสภาพัฒน์
ฯ แต่ แ รงกดดัน มาจากต่ า งชาติ
เดินหน้ าขายหุ้นและฟิ วเจอร์ ไทย
ความกังวลต่อ Bond Yield สหรัฐ
และประเด็นคาบสมุทรเกาหลี

• ราคาทองคําโรยตัวลง หาก
หลุ ด 1,280 จะไหลไป1,260
เหรี ย ญ แม้ บาทอ่ อ นค่ า ช่ ว ย
ประคองราคาทองไทยอยู่บ้ า ง
และมีประเด็นคาบสมุทรเกาหลี
ไม่แน่นอน แต่ต้องจับตาบอนด์
ยิลด์สหรัฐยังยืนเหนือ 3% รวม
ถึงโอกาสที่ตวั เลขภาคการผลิต
และบ้ านสหรัฐ จะหนุนดอลลาร์
แข็งค่าขึ ้นและกดดันทองลงต่อ

• USDM18 เงินบาทอ่ อนค่ าต่ อ
ในกรอบ 31.93–32.25 บาท
แรงกดดันจากต่างชาติข ายทัง้
ในหุ้น ฟิ วเจอร์ และบอนด์ไทย
รวมถึ ง ดอลลาร์ แข็ ง ค่ า ตาม
บอนด์ ยิ ล ด์ ส หรั ฐ 10ปี ที่ เ พิ่ ม
สูง ขึ น้ รวมถึง เฟดมี ท่า ที จ ะขึ น้
ดอกเบี ย้ ได้ ต่ อ จากโอกาสขึ น้
ดอกเบี ้ยในปี นี ้ที่คาดไว้ ว่าจะขึ ้น
ดอกเบี ้ยอีก 3 ครัง้

SET50 Futures

Gold Futures

USD Futures

แนวรับ 1745, 1725 จุด
แนวต้ าน 1775, 1790 จุด

Technical View

ลุ้นรี บาวด์ เล่ นสัน้ ๆ

ดัชนีแกว่งตัวลงมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมายืนที่บริ เวณ 1745
ได้ ในขณะที่สญ
ั ญาณจาก MACD เริ่ มชะลอการอ่อนตัวลง และ
Modified Stochastic เริ่ มเข้ าใกล้ ส่ภู าวะ Oversold แล้ ว ทําให้ มี
โอกาสที่ดัชนีจะรี บาวด์ขึน้ มาได้ ระหว่างสัปดาห์ นี ้ โดยมีแนวรั บอยู่ที่
1745 และ 1725 จุด ส่วนแนวต้ านที่ 1775 และ 1790 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

