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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น
แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: Sideways Down
Weekly Consensus View
 ภายนอกรุ ม เร้า : ให ้น้ า หนั ก มากสุด ในประเด็ น ความกั ง วล
Quite Bearish
เศรษฐกิจ ถดถอย อั น เป็ นผลพวงจากสงครามการค ้า โดย
ยังคงต ้องติดตามภาวะ Inverted Yield Curve ทีเ่ กิดขึน
้ ใน
สหรัฐ และอังกฤษ ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจากสถิตใิ นอดีตบ่งชโี้ อกาสการ
เกิดภาวะ Recession
ตามมาทีค
่ ่อนข ้างสูง รวมถึงวิกฤต
การเงินอาร์เจนตินาทีอ
่ าจสร ้างความปั่ นป่ วนในกลุม
่ EM ได ้อีก
ครั ง้ เหมือ นครั ง้ ปั ญ หาของตุร กีเมือ
่ ปี 61 และการประท ้วงใน
ั
ปัจจ ัยเด่นรอบสปดาห์
ฮ่องกงทีย
่ ด
ื เยือ
้ สร ้างแรงกดดันซ้าเติมภาวะเศรษฐกิจโลกใน
 รายละเอียดมาตรการฯภาครัฐ
อีกทาง
 การเจรจาการค ้าระหว่ า ง สหรั ฐ ฯ ปัจจ ัยภายในมีทงบวกและลบ:
ั้
คาดความชัดเจนของ
และจีน (ปลายเดือน ส.ค.)
้ แต่ยังมีประเด็น
มาตรการฯ ภาครัฐ ชว่ ยหนุ นตลาดในระยะสัน
 ตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญ
ั ย์ฯ
รบกวนทางการเมืองจากการยืน
่ อภิปรายทั่วไปกรณีถวายสต
 สหภาพยุโรป
ไม่ครบ โดยรวมมอง SET ดีดตัวได ้จากัดในกรอบหลักทีย
่ ังมี
 19 ส.ค.: ดัชนีราคา
ี่ งทางลง คาดผันผวนระหว่าง 1580 – 1630 จุด
ความเสย
ผู ้บริโภค CPI เดือน ก.ค.  กลยุทธ์ลงทุน SET50 Futures: Trading Short ในกรอบ
 สหรัฐ
1,035-1,080
 21 ส.ค.: ยอดขายบ ้าน
้ ไปทดสอบ $1535
แนวโน้มราคาทองคา: ผ ันผวนขึน
มือสอง เดือน ก.ค.
้ ไปทดสอบ $1,535: เมือ
่ US Bond Yield อายุ
 23 ส.ค.: ยอดขายบ ้านใหม่  ผ ันผวนขึน
2 ปี เริ่ม ต่ า กว่ า อายุ 10 ปี และตั ว เลขค ้าปลีก สหรั ฐ ออกมา
เดือน ก.ค.
สดใส หนุนดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน
้ และถ่วงราคาทองคา แต่
 เยอรมัน
่ าวะถดถอยยังไม่หมดไป
ความวิตกว่าเศรษฐกิจ โลกจะเข ้าสูภ
 22 ส.ค.: ดัชนี PMI
ผสานความยืดเยือ
้ ของสงครามการค ้า ซงึ่ ล่าสุดจีนระบุจะตอบ
ภาคการผลิต
โต ้ทีส
่ หรั ฐ ขึน
้ ภาษี อก
ี 10% ร่วมกับ คาดการณ์ธนาคารกลาง
ใหญ่จะผ่อนคลายทางการเงิน ยังเป็ นบวกต่อทองคา
 กลยุทธ์ลงทุน Gold Future: Trading Long ในกรอบ
1,505 -1,535
02 635 1700 ต่อ 486
ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487
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Weekly Technical View
ั้ ”
“ขึน
้ ระยะสน
ดั ช นี ป รั บ ตั ว ขึ้ น ม า ใ น ก ร อ บ
Sideways แม ้ MACD ยังปรับตัว
ั ญาณ
ลงต่อแต่ Modi.Sto สง่ สญ
ื้ คาดว่า ดัช นีขน
ซอ
ึ้ มาได ้ในระยะ
ั้
สน

GUNKUL

แนวรับ
แนวต ้าน

2.98 / 2.88
3.26 / 3.38

้
ราคายืนเหนือเสนแนวรั
บและ EMA 75 และแท่ง
เทียน High
ก่อนหน ้านี้ ในขณะที่ Modi.Sto
ปรับตัวขึน
้ อีกครัง้ คาดว่าราคาจะขึน
้ ไปทีแ
่ นวต ้าน
ต่อไปได ้
ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485

EKH

แนวรับ
แนวต ้าน

1616 / 1600
1665 / 1685

แนวรับ
แนวต ้าน

7.80/ 7.65
8.20 / 8.65

ราคายังอยูใ่ นแนวโน ้มขาขึน
้ และ Modi.Sto สง่
ื้ คาดว่าราคาสะสมกาลังเพือ
สัญญาณซอ
่ ทา New
High
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