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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น
Weekly Consensus View

Sideways Up

ั
ปัจจ ัยเด่นรอบสปดาห์
ื่ ครม.
 จับตาการประกาศรายชอ
รวมถึงมาตรการกระตุ ้น
เศรษฐกิจทีจ
่ ะออกมาเพิม
่ เติม
 ประชุมธนาคารกลาง
MPC: 26 มิ.ย./จับตาการให ้
ั ญาณแนวทางการดาเนิน
สญ
นโยบายการเงินของ ธปท.
ในชว่ งครึง่ หลังของปี
 28-29 มิ.ย.: การเจรจาข ้อตกลง
ทางการค ้าระหว่างผู ้นาสหรัฐฯจีนหลังการประชุมสุดยอดผู ้นา
G20
 ตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญ
สหรัฐอเมริกา:




25 มิ.ย. New Home Sales
26 มิ.ย. Core Durable Goods
27 มิ.ย. GDP Growth Rate QoQ

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: ผ ันผวนอิงทางบวก จากการเมือง
ั ดาห์นจ
 Sideways-Sideways Up: คาด SET ในสป
ี้ ะเริม
่
ั ดาห์กอ
พักตัวภายหลังดีดตัวแรงกว่า 50 จุดในสป
่ น โดยให ้
น้ า หนั ก กับ การจั ด ตั ง้ รั ฐ บาลทีจ
่ ะได ้ข ้อสรุป ในสัป ดาห์นี้ และ
การพบปะของ 2 ผู ้นาสหรัฐ-จีนหลังการประชุม G20 ว่าจะ
บรรลุข ้อตกลงได ้หรือ ไม่ (หากไม่ไ ด ้ผู ้น าสหรั ฐ จะเตรีย มขึน
้
ิ ค ้านาเข ้าจีนมูลค่ากว่า 3 แสนล ้านเหรียญ) ขณะทีค
ภาษี สน
่ าด
ั ญาณเชงิ Dovish มากขึน
การประชุม MPC อาจให ้สญ
้ เพือ
่ ให ้
สอดคล ้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกทีก
่ าลังประสบปั ญหากับพิษ
สงครามการค ้าระหว่างสหรัฐ-จีนทีย
่ ด
ื เยือ
้ โดยรวมจึงคาด SET
จะพักตัวในกรอบ Sideways Up ระหว่าง 1680-1730 จุด
ื้ โดยเน ้นธีมมาตรการ
 กลยุทธ์ลงทุนตลาดหุน
้ : ขึน
้ ขาย ลงซอ
ภาครัฐ (STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC) และหุ ้นบาท
แข็ง+Flow ไหลเข ้า (BGRIM, AAV, SCC, PTTGC, PTT)
 กลยุทธ์ลงทุน SET50 Futures: Trading Long ในกรอบ
1,160-1,125
แนวโน้มราคาทองคา: Dovish ดอลลาร์ออ
่ น ทองสดใส
 Dovish ดอลลาร์ออ
่ น ทองสดใส: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ั ญาณในเชงิ Dovish หนุนราคา
ต่อเนือ
่ งจากการที่ FED สง่ สญ
ทองค าให ป
้ รั บ ตั ว ขึ้น อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นความไม่ ส งบใน
ิ ทรั พย์ปลอดภัย และ
ตะวันออกกลางยิง่ กระตุ ้นการเข ้าถือสน
ื้ ทองคาเดือนนีส
ทองคายังได ้แรงหนุนจาก SPDR เข ้าซอ
้ งู ถึง
ื่ มั่นผู ้บริโภคของสหรัฐ
20.89 ตัน จับตา GDP และความเชอ
รวมถึงประเด็นสงครามการค ้าจีนสหรัฐใน G20 วันที่ 28-29 นี้
 กลยุทธ์ลงทุน Gold Future: Trading Long ในกรอบ
1,445 -1,385
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Weekly Technical View
“ถึงเวลาพักตัว”
ดั ช นี เ ดิน หน า้ ขึน
้ มาจนใกล ้จะถึง
แนวต ้านอีกครัง้ ในขณะที่ Modi.
Sto. มีภาวะ Overbought แล ้ว
จึงทาให ้คาดว่าดัชนีมโี อกาสทีจ
่ ะ
ั ดาห์นี้
พักตัวลงได ้ในสป

TIPCO

แนวรับ
แนวต ้าน

9.50 / 9.20
10.20 / 10.50

ราคาเริ่ม ปรั บ ตั ว ขึ้น ได อ
้ ี ก ครั ้ง หลั ง พั ก ตั ว ลงมา
ทดสอบเสน้ EMA-200
ในวันก่อนหน ้า ขณะที่
เครือ
่ งมือทัง้ สองวกตัวขึน
้ จึงมีลุ ้นทีร่ าคาจะดีดตัว
ขึน
้ ต่อไปได ้
ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485

LH

แนวรับ
แนวต ้าน

1680 / 1660
1730 / 1765

แนวรับ
แนวต ้าน

10.90 / 10.60
11.70 / 12.20

ราคาสามารถยก Low ขึน
้ ได ้ ในขณะที่ Modi. Sto.
ื้ แล ้ว จึงทาให ้คาดว่าราคาจะ
วกตัวสง่ สัญญาณซอ
สามารถดีดตัวกลับขึน
้ ไปทดสอบแนวต ้านด ้านบน
2
อีกครัง้
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