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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น
แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: Sideways รอข่าว
Weekly Consensus View
 ก ังวลศก.โลกชะลอต ัว: นโยบายการค ้าสหรัฐสง่ ผลกดดันการ
ั ้ น่าจับตาการประชุม G7 ทีอ
ขยายตัวของศก.โลก ระยะสน
่ าจมี
Sideways
ความคื บ หน า้ นโยบายการค า้ สหรั ฐ -ยุ โ รปหลั ง ค าขู่ ข ึ้น ภาษี
ิ้ ส่วนฯ ของทรั มป์ หากเป็ นจริงจะซ้า เติม
นาเข ้ารถยนต์แ ละชน
บรรยากาศลงทุนทีย
่ า่ แย่จากกรณีสหรัฐ-จีนทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล ้ว
่ ยจากภายใน: ลุ ้นความชด
ั เจนมาตรการภาครัฐรอบ 2 ที่
 ต ัวชว
จะเน ้นการลงทุนในประเทศและสง่ ออกชว่ ยหนุนตลาด
ั
ปัจจ ัยเด่นรอบสปดาห์
 คาด SET แกว่งรอปัจจ ัยใหม่: คาด SET ไปไหนไม่ได ้ไกล
• การประชุม G7 (24-26 ส.ค.)
แม ้รั บ ข่ า วเช งิ ลบไประดั บ หนึ่ ง แล ้ว แต่ ปั จจั ย ลบยั ง ครอบง า
• การปรับพอร์ตของ MSCI ในวันที่ ตลาด ขณะทีป
่ ั จจัยบวกภายในไม่แข็งแรงพอขับเคลือ
่ นการฟื้ น
ตัวทีแ
่ ข็งแกร่ง จึงคาด SET แกว่งในกรอบ 1610-1660 จุด
27 ส.ค.
• ติดตามมาตรการกระตุ ้นศก.รอบ 2  กลยุทธ์ลงทุน: รอเก็บหุ ้นแถวแนวรับ 1610, 1600 จุด เน ้นธีม
วัน ที่ 30 ส.ค. หลั ง นายกอบศั ก ดิ์ Defensive และหุ ้นปั นผลเด่น
 กลยุทธ์ลงทุน SET50 Futures: เน ้นเก็งกาไร Trading ใน
รองเลขาฯ นายกฯ ให ้ข่าว
• ประเด็นสงครามการค ้าสหรัฐ-จีนที่ กรอบ 1,065 – 1,090 จุด
้
จะถึงเสนตายในวั
นที่ 1 ก.ย.
แนวโน้มราคาทองคา: พ ักฐาน ก่อนไปต่อ
• ตัวเลขศก.สาคัญ
 พก
ั ฐาน ก่ อ นไปต่ อ : ราคาทองค าคาดพั ก ตั ว ช ่ ว งสั ้น ตาม
 สหรัฐฯ
ี่ งทีผ
หลายปั จจัยเสย
่ ่อนคลายลง กอปรกับนั กลงทุนรอติดตาม
 27 ส.ค.: CCI
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสาคัญได ้แก่ GDP Q2 และ CCI อย่างไร
 28 ส.ค.: GDP Q2
ก็ตาม ยังมองแนวโน ้มราคาทองคาอยูใ่ นกรอบขาขึน
้ เนื่องจาก
 จีน
ความไม่แน่ น อนของประเด็ นสงครามการค ้าระหว่างสหรั ฐ -จีน
 30 ส.ค.:Manufacturing PMI
้
ซงึ่ ใกล ้จะถึงกาหนดเสนตาย
1 ก.ย. น่าจะเป็ นบวกต่อทองคาใน
 เยอรมัน
ระยะถัดไป อีกทัง้ ราคาทองคายังได ้แรงหนุนจาก SPDR ทีเ่ พิม
่
 27 ส.ค.: GDP Q2
การถือครองทองคาขึน
้ ในเดือน ส.ค. กว่า 31 ตัน
 ยุโรป
 กลยุท ธ์ลงทุนในทองค า: เน ้นรอเปิ ด Long
ใกล ้แนวรั บ
 30 ส.ค.: CPI
1,495 และ 1,485 และทากาไรบริเวณ 1,520
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Weekly Technical View
“ไปได ้ไม่ไกล”
ดัชนีปรับขึน
้ มายืนเหนือเสน้ EMA
ั ญาณซอ
ื้
10 และ MACD สง่ สญ
จึง คาดว่ า ดั ช นี จ ะขึ้น ได ้แค่ ร ะยะ
ั้
สน

PRM

แนวรับ
แนวต ้าน

8.75 / 8.50
9.40 / 9.75

ราคาอยูใ่ นกรอบ Ascending และยืนเหนือ เสน้
ั ญาณซอ
ื้ คาดว่าราคา
EMA 10 โดย MACD สง่ สญ
จะทะลุกรอบไปทีแ
่ นวต ้านได ้

WHA

แนวรับ
แนวต ้าน

1620 / 1600
1660 / 1680

แนวรับ
แนวต ้าน

4.74 /4.60
5.00 / 5.20

ราคาอยูใ่ นกรอบ Sideway และกาลังทะลุแนวต ้าน
ื้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
โดย MACD สง่ สัญญาณซอ
้
ต่อได ้
2
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