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Market View

Sideways

ภายนอกป่ วนกระตุ้นความผันผวน: มอง SET ยังคง
ได้ รับแรงกดดันจากภายนอก อาทิ ประเด็นสงคราม
การค้ าระหว่างสหรัฐ+จีน,ประเด็นการเจรจาสันติภาพ
ในคาบสมุ ท รเกาหลี ซึ่ ง ประเด็ น เหล่ า นี พ้ ร้ อมจะ
กลับมาสร้ างความผันผวนให้ แก่ตลาดหุ้นได้ ทกุ เมื่อ
ลุ้ นการเมืองไทยให้ ผลทางบวก: ติดตามแถลงคํา
วินิจฉัยร่ างพรบ.ประกอบฯ การเลือกตัง้ สส. ในวันที่
30 พ.ค. นี ้ หากออกมาดีจะเป็ น sentiment บวกต่อ
ตลาดหุ้นไทย เนื่องจากกรอบเลือกตังจะไม่
้
ถกู กระทบ

แนวรับ 1725, 1705 จุด
แนวต้ าน 1760, 1775 จุด

Sideways: เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยซึมซับข่าวลบต่างๆไป
ระดับ หนึ่ ง แล้ ว หากการเมื อ งภายในดูผ่ อนคลายลง
อาจมีล้ นุ รี บาวด์ช่วงสัน้ แต่คาดไปได้ ไม่ไกล เนื่องจาก
ปั จจัยภายนอกยังมีความไม่แน่นอนสูง ทําให้ มองตลาด
หุ้นไทยจะผันผวนในกรอบระหว่าง 1725-1765 จุด

•S50M18 รี บ าวด์ ส ลั บ กลั บ มา
sidewaysกรอบ 1,130-1,165
จุ ด แต่ ค วามเสี่ ย งทางลงยั ง ไม่
หมด จากราคานํ า้ มัน โลกเริ่ มย่อ
ตั ว กลั บ มาลบต่ อ กลุ่ ม พลั ง งาน
ความไม่แน่นอนหลังทรัมป์ยกเลิก
ซัม มิท เกาหลีเ หนื อ และประเด็น
การค้ า สหรั ฐ อี ก ทัง้ ต่า งชาติ ข าย
หุ้นและฟิ วเจอร์ ต่อ ภายในลุ้นคํา
วินิจฉัย พ.ร.ป.การเลือกตัง้ ส.ส.

• ราคาทองคําสปอต sideways
– sideways up กรอบ 1,290
-1,320 เหรี ยญ หนุนโดยความ
ไ ม่ แ น่ น อ น เ รื่ อ ง ค า บ ส มุ ท ร
เกาหลี และการค้ า สหรั ฐ ร่ ว ม
กับ เฟดไม่มี ท่า ที จะเร่ ง ปรั บ ขึ น้
ดอกเบี ย้ จากรายงานประชุ ม
เฟดล่ า สุด แต่ ยัง ต้ องติ ด ตาม
รายงานตั ว เลขเงิ น เฟ้ อ PCE
และการจ้ างงานของสหรัฐ

• USDM18 พั ก ตั ว ลงบ้ างใน
ทางขึ น้ กรอบ31.86–32.13
บาท ตามดอลลาร์ ช ะลอการ
แข็งค่า หลังเฟดส่งสัญญาณให้
เงินเฟ้อเพิ่มขึ ้นเกิน 2% ชัว่ คราว
กดบอนด์ยิลด์สหรัฐลดลง แม้
ต้ องตามประเด็ น การค้ าโลก
และตัว เลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ต่อ
ส่วน Fund Flowยังออกจากหุ้น
และบอนด์ไทยกดบาทอ่อนค่า

SET50 Futures

Gold Futures

USD Futures

Technical View

ยังมีโอกาสรี บาวด์ ต่อ

ดัชนีอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ 1725 พร้ อมมีเส้ น EMA-200 ที่
รองรั บ อยู่ จ นสามารถรีบาวด์ ก ลั บ ขึ น้ ไปได้ ในขณะที่ Modified
Stochastic ลงมาทดสอบเขต Oversold ก็ดีดตัวกลับขึ ้นมาทันที ทําให้
มีโอกาสที่ดชั นีจะแกว่งตัวบวกได้ ในสัปดาห์นี ้ โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1725
และ 1705 จุด ส่วนแนวต้ านที่ 1760 และ 1775 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

