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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น

Weekly Consensus View
Sideways

ั
ปัจจ ัยเด่นรอบสปดาห์
 จับตาการจัดตัง้ รัฐบาล และครม.
 หุ ้นทีค
่ าดปรับเข ้า-ออกจากการ
คานวนดัชนี SET50, SET100
้
ทีจ
่ ะมีผลบังคับใชระหว่
าง ก.ค.ธ.ค.2562
SET50
เข ้า SAWAD, VGI, OSP
ออก CENTEL, KKP, SPRC
SET100
เข ้า BEC, VGI, JAS, OSP
ออก GOLD, WORK,
GUNKUL, ORI
 12 มิ.ย.ประกาศตัวเลขอัตราเงิน
เฟ้ อสหรัฐเดือน พ.ค.

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: ผ ันผวนในกรอบ
 ย ังขาดปัจจ ัยบวกใหม่:
มองตลาดหุ ้นไทยสัปดาห์นี้
เคลือ
่ นไหวแบบ Sideways ระหว่างกรอบ 1620-1660 จุด นัก
ลงทุนสว่ นใหญ่ยังคงคาดหวังผลสาเร็จในการจัดตัง้ รัฐบาลใน
ื่ นายกรั ฐมนตรีเพือ
เร็ ววันหลังการเสนอชอ
่ รอการโปรดเกล ้าฯ
แต่ด ้วยแนวทางการด าเนิน นโยบายทีแ
่ ตกต่า งกัน ของแต่ล ะ
พรรคการเมือง และจานวนพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่า 20 พรรค
้
อาจท าให ้การจั ด ตั ง้ จ าเป็ นต ้องใช เวลา
ซ งึ่ ท าให ้ตลาดขาด
ปั จจัยบวกใหม่ในชว่ งทีป
่ ระเด็นสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐจีนยังคงกดดัน Sentiment ทั่วทัง้ ภูมภ
ิ าค
ั สว่ นลงทุนในหุ ้นไม่
 กลยุทธ์ลงทุนตลาดหุน
้ : เก็งกาไรด ้วยสด
เกิน 40% เน ้นหุ ้นกลุม
่ Defensive อาทิ BTS, CPALL, TTW,
หุ ้นลุ ้นมาตรการภาครัฐ อาทิ STEC, CK, BBL, SCB, AOT,
่ ารคานวนดัชนี SET50/100
BJC และหุ ้นทีค
่ าดเข ้าสูก
 กลยุทธ์ลงทุน SET50 Futures: Trading ในกรอบ 1,0851,110
้ ตอบร ับ
แนวโน้มราคาทองคา: ดอลลาร์ออ
่ น ทองขึน
้ ตอบร ับ: ทองคาปรับตัวขึน
 ดอลลาร์ออ
่ น ทองขึน
้ จากค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง รับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีช
่ ะลอตัว
ี ี
เนือ
่ งด ้วยผลกระทบของ Trade war สว่ นยูโรแข็งค่ารับอีซบ
เพิม
่ คาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจยูโรโซน กดดันดอลลาร์
ซ งึ่ เป็ นบวกต่อ ทองค า นอกจากนี้ท องค ายั ง ได ้แรงหนุ น จาก
ื้ ทองคา
สัญญาณลดดอกเบีย
้ ของเฟด ขณะที่ SPDR
ซอ
ั ดาห์ทผ
เพิม
่ ขึน
้ 14.38 ตัน สป
ี่ า่ นมา จับตาตัวเลขเงินเฟ้ อและ
ยอดขายปลีกสหรัฐ รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน
 กลยุทธ์ลงทุน Gold Future: Trading Long ในกรอบ
1,320 -1,350
02 635 1700 ต่อ 486
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Weekly Technical View
“เดินหน ้าต่อ”
้
ดั ช นี ด ี ด ตั ว ขึ้ น มายื น เหนื อ เส น
EMA-200
พร ้อมกับเครือ
่ งมือ
ื้ ทาให ้คาด
ทัง้ สองมีสัญญาณซอ
ว่า ดัช นีม ีแนวโน ้มทีจ
่ ะปรั บ ตัว ขึน
้
ั ดาห์นี้
ต่อในสป

ESSO

แนวรับ
แนวต ้าน

10.00 / 9.80
10.50 / 10.80

ราคาดีดตัวกลับขึน
้ มายืนเหนือแนวรับเดิมอีกครัง้
ั ญาณซอ
ื้ จึงมีลุ ้นที่
ในขณะที่ MACD วกตัวสง่ สญ
ราคาจะรีบาวด์ตอ
่ ไปได ้
ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485

BJC

แนวรับ
แนวต ้าน

1630 / 1600
1675 / 1685

แนวรับ
แนวต ้าน

47.25 / 46.50
49.50 / 52.25

ราคาเริม
่ ฟื้ นตัวขึน
้ พร ้อมกับ Modi. Sto. วกตัวสง่
ื้ ขณะที่ MACD
สัญญาณซอ
มีภาวะ Bullish
Divergence ทาให ้คาดว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะดีดตัว
2
ขึน
้ ต่อไปได ้
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