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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น
แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: บวกอ่อนๆ
Weekly Consensus View
 บวกอ่อนๆ: ประเด็ นทีต
่ ้องจับตาคือ ประชุม FOMC
หากมี
แนวโน ้มผ่อนคลายทางการเงินมากขึน
้ เหมือน ECB จะสร ้าง
Sideways Up
momentum
หนุ นตลาดหุ ้นทั่วโลกได ้ต่อเนื่อง นอกจากนี้
ประเด็ นสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐ -จีนทีผ
่ ่อนคลายมากขึน
้ ก็
เป็ นอีกแรงบวกหนุนต่อดัชนี ซงึ่ ทัง้ สองฝ่ ายคาดจะมีการเจรจา
ระดั บ เจ า้ หน า้ ที่เ กิด ขึ้น ในสั ป ดาห์นี้ โดยรวมจึง มองดั ช นี จ ะ
ปรับตัวอิงทางบวกได ้ แต่มองปั จจัยลบทีย
่ ังมีอยู่ อาทิ ความไม่
ั
ปัจจ ัยเด่นรอบสปดาห์
สงบในฮ่ อ งกง และการเมือ งภายในที่ศ าลรธน.จะพิจ ารณา
• การประชุม นโยบายทางการเงิน
คุณสมบัตน
ิ ายกฯ ในวันที่ 18 ก.ย. จะจากัดการปรับขึน
้ และทา
ของหลายธนาคารกลางดังนี้
ให ้ดัชนีบวกอ่อนๆ มองกรอบระหว่าง 1650–1695 จุด
 กลยุทธ์ลงทุน: หากการฟื้ นตัวของตลาดไม่สามารถทะลุเหนือ
• FOMC ในวันที่ 17-18 ก.ย.
1690, 1700 ได ้อีกในสัปดาห์นี้ แนะนาให ้ขายทากาไรออกไป
• BOE ในวันที่ 19 ก.ย.
ื้ แถว 1650 จุดอีกรอบ
ก่อน แล ้วค่อยซอ
• BOJ ในวันที่ 18-19 ก.ย.
 กลยุทธ์ลงทุน SET50 Futures: หาจังหวะเข ้าเปิ ด Long ไม่
• ตัวเลขศก.สาคัญ
ตา่ กว่า 1,090 เพือ
่ รอทากาไรบริเวณ 1,110 – 1,120 จุด
 สหรัฐฯ
 19 ก.ย.: Manufacturing
ื้ สะสม
แนวโน้มราคาทองคา: ซอ
Index และ Existing Home
ื้ สะสม: การลดดอกเบีย
 ซอ
้ และออกมาตรการ QE ของ ECB
Sales
ล่าสุดสง่ ผลบวกต่อราคาทองคาในทางขึน
้ หากแต่ถก
ู จากัดจาก
 ยุโรป
ประเด็ น สงครามการค า้ จี น -สหรั ฐ ที่ ล่ า สุ ด ทรั ม ป์ ระบุ จ ะท า
 18 ก.ย.: CPI
ข ้อตกลงชวั่ คราวกับจีน แต่มองตลาดรับไปในระดับหนึง่ ขณะที่
 อังกฤษ
นั กลงทุนยังลุ ้น FOMC ลดดอกเบีย
้ ในการประชุมวันที่ 17-18 นี้
 18 ก.ย.: CPI
ั ญาณผ่อนคลายทางการเงินมากกว่า
หากลดดอกเบีย
้ หรือสง่ สญ
คาด คงหนุ น ราคาทองค าขึ้น ได ต
้ ่ อ ดั ง นั ้ น การพั ก ตั ว ลงมา
บริเวณ $1,485 - $1,500 และไม่หลุดมองเป็ นจังหวะสะสม
 กลยุทธ์ลงทุนในทองคา: เข ้าเปิ ด Long สะสมบริเวณ 1,485
– 1,500 โดยทยอยทากาไรบริเวณ 1,525 และ 1,550
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Weekly Technical View
“แกว่งตัวในกรอบ”
ดัชนีแกว่งตัวในกรอบ Sideways
และหลุดเสน้ EMA 200 ถึงแม ้
Modi.Sto จะวกตัวลงมาแต่
MACD ยังเดินหน ้าเหนือเสน้
Signal จึงคาดว่าดัชนียงั คง
Sideways ในกรอบ 1650 –
1680 จุด

PTTGC

แนวรับ
แนวต ้าน

54.00 / 52.75
57.00 / 58.25

ราคาทดสอบแนวต ้านที่ 55 บาท และยืนเหนือเสน้
้ า Signal
EMA 25 โดย MACD เดินหน ้าเหนือเสนค่
และ Modi.Sto เดินหน ้าต่อเนือ
่ ง จึงคาดว่าราคาจะ
ขึน
้ ไปต่อได ้
ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่อ 485

PRM

แนวรับ
แนวต ้าน

1650 / 1630
1680 / 1700

แนวรับ
แนวต ้าน

8.80 / 8.60
9.50 / 9.75

้ าเฉลีย
ราคาผ่านเสน้ EMA 10 และเสนค่
่ เรียงตัวกัน
เป็ นขาขึน
้ ประกอบกับ MACD
วกตัวขึน
้ ใกล ้ส่ง
สั ญ ญาณซ ื้อ จึง คาดว่า ราคาจะขึน
้ ไปที่แ นวต ้าน
2
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