TFEX Killers
ความกลัวกลับมาอีกครัง้

21 สิงหาคม 2562

S50U19 : 1,065.60 -10.30 (-0.96%)
วันนี ้คาด S50U19 “ย่อตัว” ตลาดกลับมามีความเสี่ยงเผชิญแรง
ขายทากาไรระยะสันอี
้ กครัง้ หลังนักลงทุนกลับมากังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
เสี่ยงเข้ าสูภ่ าวะถดถอยอีกครัง้ โดยนักเศรษฐศาตร์ ของสหรัฐฯ 34% เชื่อ
ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ กาลังเข้ าสูภ่ าวะถดถอยในปี 2021 (เพิ่มขึ ้นจาก
ระดับ 25% ในเดือน ก.พ. ที่ผา่ นมา) ขณะที่เราคาดนักลงทุนบางส่วนเริ่ม
ชะลอการลงทุนหรือปรับลดพอร์ ทการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงระยะสัน้
เพื่อรอดูท่าทีการส่งสัญญาณปรับใช้ นโยบายดอกเบี ้ยของนายเจอโรม
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในการกล่าวสุนทรพจน์
ในการประชุมเศรษฐกิจประจาปี ในวันที่ 23 ส.ค. นี ้ ผสานตลาดหุ้นไทย
เริ่มกลับมาขาดปั จจัยใหม่เข้ าสนับสนุนการฟื น้ ตัวขึ ้นได้ ตอ่ ทาให้ ตลาดมี
โอกาสย่อตัวลงเพื่อปรับฐานใหม่ได้ อีกครัง้

Day trade : Trading Long 1,055 – 1,065
Trend trade : Open Long 1,055 Stop 1,047

มุมมองทางเทคนิค : ภาพราย 60 นาที ราคาเริ่มปรับตัวลงอีกครัง้ หลังดีดตัวขึ ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่ได้ ในภาพ
ระยะสัน้ อย่างไรก็ตามเครื่องมือทางเทคนิค MACD เริ่มกลับมาให้ สญ
ั ญาณขาย พร้ อมทัง้ RSI เริ่มอ่อนกาลังลงเช่นกัน
ทาให้ คาดว่าราคามีโอกาสย่อตัวลงในระยะสันได้
้ อีกครัง้ โดยมองแนวรับที่บริเวณ 1,060 / 1,056 สาหรับแนวต้ านอยูท่ ี่
1,072 / 1,078

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื ้นฐานด้ านตลาดทุน / ปั จจัยทางเทคนิค

รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง
ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการ
บริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอ
ร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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GOU19 : 1,510.50 +0.70 (+0.05%)
ราคาทองคาวันนี ้คาด “อ่อนตัวลงต่อ” ราคาทองคาเมื่อคืนนี ้ฟื น้ ตัวขึ ้นได้
เล็กน้ อยจากการเข้ าซื ้อเก็งกาไรทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลัง
นักลงทุนเริ่มเทขายสินทรัพย์เสี่ยงจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ มี
แนวโน้ มเข้ าสูภ่ าวะถดถอยในปี 2021 ขณะที่เมื่อคืนนี ้กองทุน ETF
ทองคา SPDR เริ่มกลับเข้ าซื ้อทองคาเพิ่มอีกครัง้ 1.76 ตัน เป็ น
Sentiment เชิงบวกต่อราคาทองคา อย่างไรก็ตามเราคาดนักลงทุน
บางส่วนจะเริ่มชะลอการลงทุนเพื่อรอดูท่าทีการส่งสัญญาณปรับใช้
นโยบายดอกเบี ้ยของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FED) ในการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจประจาปี ในวันที่
23 ส.ค. นี ้ ยังเป็ นปั จจัยกาจัดกรอบการเครื่องไหวของราคาทองคาได้ อยู่
อย่างไรก็ตามวันนี ้แนะนาติดตามการประกาศตัวเลขยอดขายบ้ านมือสอง
เดือน ก.ค. ของสหรัฐฯ คาดจะขยายตัวเพิ่มขึ ้นสูร่ ะดับ 5.39 ล้ านหลังคา
มากกว่าเดือนก่อนหน้ า เป็ นปั จจัยหนุนดอลลาร์ สหรัฐฯ ปรับตัวขึ ้นได้ ตอ่
กดดันราคาทองคาย่อตัวลงในระยะสัน้ มองเป็ นโอกาสในการเข้ าซื ้อเมื่อ
ราคาย่อตัว

มุมมองทางเทคนิค : ภาพ Gold Spot รายวัน ราคายังอยูใ่ นรูปแบบของการอ่อนตัวลงในกรอบแนวโน้ มขา
ขึ ้น ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD กลับมาให้ สญ
ั ญาณขายแล้ ว พร้ อมทัง้ RSI ที่เริ่มชะลอกาลังลงหลังเข้ าสู่
ภาวะ Overbought ก่อนหน้ า ทาให้ คาดว่าราคามีโอกาสอ่อนตัวลงเพื่อสร้ างฐานใหม่ได้ อีกครัง้
โดยมองแนวรับที่บริเวณ 1,480 / 1,470 และแนวต้ านอยูท่ ี่บริเวณ 1,510 / 1,530

Day trade : Trading ในกรอบราคา Gold Spot
ที่ 1,480 – 1,505
Trend trade : รอราคาย่อตัวเพื่อ Open Long ที่บริเวณ 1,473
โดยตังจุ
้ ด Stop เมื่อราคาปรับตัวหลุด 1,465
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื ้นฐานด้ านตลาดทุน / ปั จจัยทางเทคนิค

รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง
ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการ
บริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอ
ร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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สรุ ปปริมาณซือ้ ขายตามกลุ่มนักลงทุนวันทาการก่ อนหน้ า

Source : TFEX

รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง
ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการ
บริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอ
ร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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