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การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค
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FTSE* +0.08%
NASDAQ* +1.32%

DAX* -0.59%

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค

ดัชนี 1,449.16 เปลี่ยนแปลง +45.89จุด
มูลคาการซื้อขาย 31,484 ลบ.

NIKKEI +1.94%
SSEC +0.3%
HANG SENG +0.88%

DOW* +1.21%
DJ Futures -0.03%

SET +3.27%
STI +0.71%
KLI1 +0.72%

JCI +3%

ASX 200 +2.05%

* Markets are still closed

ตลาดหุนภาคเชา:พุงขึ้นแรงตามการฟน ตัวของภูมิภาค

ความเห็น: กลับมายืนเหนือ EMA-200 วันหรือ 1440 จุดซึ่งกลับ

ตลาดหุนไทยชวงเชาพุงขึ้นแรงมากสุดเกือบ 50 จุด ตามบรรยากาศการ
ฟนตัวของภูมิภาค หลังยอดคาปลีกและตัวเลขผูขอรับสวัสดิการวางงาน
ครั้ ง แรกของสหรั ฐ ฯ ออกมาดี เ กิ น คาด ทํ า ให นั ก ลงทุ น เชื่ อ ว า เศรฐกิ จ
สามารถฟนตัวไดแมจะปรับลดมาตรการ QE โดย SET ปดตลาดชวงเชา
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 45.89จุด มาอยูที่ 1449.16 จุด
แนวโนมภาคบาย:ขึ้นในอัตราที่ชาลง หลังชวงเชาดีดตัวแรง
คาด SET ยังสามารถขึ้นตอไดแตในอัตราที่ชาลง หลังดีดตัวแรงในชวงเชา
โดยตางชาติเริ่มกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุนเมื่อวานเปนวันแรกในรอบ 9
วันทําการ อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเขามาหนุน ทําใหภาคบายยัง
ดูดี แตยังตองจับตาการปรับพอรตของตางชาติตอ อาจเก็งกําไรแบบขึ้น
ขายลงซื้อไปกอน เนนกลุมที่ราคาต่ํากวามูลคาพื้นฐานไปมาก หรือกลุมที่
มีแรงซื้อ cover short

ประเด็นนาจับตา:

• 14 มิ.ย. CPI ยูโรโซน
• 18 มิ.ย. CPI ของสหรัฐฯ
• 18-19 มิ.ย. ประชุม FED

กลายมาเปนแนวรับ อีกครั้ ง และเริ่มเดินหนาดวยสัญญาณซื้อจาก
Modified Stochastic จึงมีโอกาสดีดตัวสูแนวตาน 1460 และ 1480
ตามลําดับ
หุน
ราคา
ความเห็น
ASP
4.08
เ ริ่ ม มี แ ร ง ซื้ อ เ ข า ข ณ ะ ที่ Modified
Stochastic ปรับขึ้นใหคาบวก ลุนรีบาวด
ทดสอบ EMA-75 วัน “เก็งกําไร” แนวรับ
3.94 แนวตาน 4.20 cut loss 3.90 บ.
KTB
20.20
มี สั ญ ญาณรี บ าวด ห ลั ง จากเครื่ อ งมื อ
Oversold มาเปนเวลานาน นาจะไดแรง
เหวี่ ย งให เ ดิ น หน า ต อ ไปได “เก็ ง กํ า ไร”
แนวรับ 19.90 แนวตาน 21.00 cut loss
19.70 บ.
TRUE
8.00
ดีดตัวขึ้นหลังวานนี้ลงแตะ EMA-200 วัน
มีโอกาสดีดตัวขึ้นทดสอบ EMA-75 วัน
“เก็ง กําไร” แนวรับ 7.85 แนวตา น 8.50
cut loss 7.80 บ.

ตลาดอนุพันธ
Series
S50M13
GFM13
BRN13
USDM13

ราคา ความคิดเห็น
959.80 กลับมายืนเหนือ EMA-200 วัน ถือเปนการรีบาวด โดยมีสัญญาณหนุนจาก Modified Stochastic แตก็ยังไมนาจะไป
ไดไกล เพราะมีแนวตานกดไวหลายระดับ แนวรับ 950.00, 936.00 จุด แนวตาน 970.00,983.00 จุด
20,150 แนวโนมออนตัวตามสัญญาณขายจากเครื่องมือระยะสั้น และหากหลุดต่ํากวา 19860 จะเปนจุดยืนยันการกลับสูขาลง
อีกครั้ง แนวรับ 20000, 19860 บาท แนวตาน 20320, 20480 บาท
3,206 แกวงในกรอบ Uptrend แตอาจชะลอตัวเนื่องจากเครื่องมือระยะสั้น Overbought มาระยะหนึ่งแลว คาดวาจะพักตัวใน
กรอบ Sideways จนกวาทิศทางจะชัดเจนอีกครั้ง แนวรับ 3170, 3148 บาท แนวตาน 3230, 3270 บาท
30.59 อาจรีบาวดสั้นๆ หลังจากราคาไหลลงแรงมา 2-3 วัน แตเครื่องมือหลักๆ ยังสงสัญญาณขาย กรอบดานบนจึงคอนขาง
จํากัด แนวรับ 30.45, 30.30 บาท แนวตาน 30.68, 30.80 บาท

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทํา
ไมสามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

