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Technical Insight

ดัชนี SET ปิ ดภาคเช้า
Close
Change

1,643.75
+7.12

Volume
%Change

฿t23,142M
+0.44%

สรุปภาวะตลาดภาคเช้า
SET Index ช่วงเช้าฟื้ นตัวผันผวนตามตลาดหุ้น ต่างประเทศ หลังเปิ ด
ทาการแดนลบ แม้กงั วลจากสงวรามการว้าที่เสี่ ยงรุ น แรงขึ้น แต่ผ่อน
วลายลงหลังจากจีนเริ่ มส่ งสัญ ญาณแก้ปัญ หาด้ว ยวิธี เจรจารอบใหม่
(หลังล้มเหลวมาถึง 3 วรั้ง) โดยได้รับแรงหนุ น จาก COMM FOOD
PETRO ICT ขณะที่ราวาน้ ามันที่ปรับตัวลงแรงมากดดัน ENERG ให้
หักล้างบางส่วน มูลว่าซื้อขายยังเบาบางอยู่ที่ 2.31 หมื่นล้านบาท

แนวโน้ มภาคบ่ายตามค่าสัญญาณทางเทคนิ ค
ดัชนี SET ทรงตัวเหนือเส้น EMA 10 วันที่เริ่มโว้งขึ้นเป็ นสัญญาณ
กลับตัว แต่ MACD กับ RSI ยังไม่ให้สัญญาณสนับสนุน จึงมีโอกาส
ที่ตลาดจะปรับฐานต่อ แนะนาซื้อเก็งกาไรหุ้นที่วาดว่าจะประกาศผล
ประกอบการดี และถ้าดัชนี ปรับขึ้นสูงกว่า 1,650 ววรทยอยปิ ดทา
กาไร
แนวรับ 1,633 จุด / แนวต้าน 1,648 จุด

RS ซื้อเก็งกาไร

ราวาปิ ด 15.90 บาท
แนวรับ 15.60 บาท / แนวต้าน 17.10 บาท / Cut loss 15.30 บาท
ลุน้ เกิดรูปแบบกลับตัว U Shape หลังราวาไม่ส ร้างจุดต่าใหม่และเริ่มมีแรง
ซื้อพร้อมแท่งเทียนเขียวเข้ามา สอดวล้องกับว่าสัญญาณ MACD+RSI ที่ช้ ี
ขึ้นทาให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้

ICHI ซื้อเก็งกาไร

ราวาปิ ด 4.82 บาท
แนวรับ 4.76 บาท / แนวต้าน 4.96 บาท / Cut loss 4.70 บาท
ราวาหุ้นกลับมายืนเหนือเส้น EMA 10 วันติดต่อกันเป็ นวันที่ 3 พร้อมสร้าง
แท่งเทียนเขียวติดต่อกันเป็ นวันที่ 3 สอดวล้องกับว่าสัญญาณ RSI+MACD
ที่ช้ ีข้ นึ ทาให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้

ข่าวสาคัญช่วงเช้า

 จีน-สหรัฐส่งสัญญาณหันหน้าเจรจาการว้ารอบใหม่ หลัง "ทรัมป์ "
เก็บภาษีนาเข้าจีน เพิ่ม ถือเป็ นสัญ ญาณบวก เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2
ฝ่ าย แทบไม่ได้สื่อสารกันตั้งแต่การเจรจารอบที่ล้มเหลวช่ ว งต้น
เดือน มิ.ย. ที่ผา่ นมา
 TPLAS เผย ก.ล.ต.นั บหนึ่ ง ไฟลิ่งขายหุ้น IPO ระดมทุ น ขยาย
โรงงานเพิ่มกาลังผลิต
 PPS เผย H2/61 เตรียมเข้าประมูลงานรัฐ-เอกชน พร้อมโดดชิ งงาน
ตปท.หวังรับรู้ฯ ทันที ตุน backlog แล้ว 500 ลบ. แต่ยอบรับปี นี้ ยัง
ต้องลุน้ รายได้โตเข้าเป้ า 25% หลังงานสุวรรณภูมิเฟส 2 ล่าช้า
 WHA วาดยอดขายที่ดิน ปี นี้ มีลุ้น เกิน เป้ าที่ 1.4 พัน ไร่ วาดผลงาน
H2/61 ดีกว่า H1/61
ที่มา : สานักข่าวอินโฟเววสท์
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Disclaimer : ข้อมู ลในรายงานนี้ เป็ นข้อมู ลที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะซึ่ งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทัว่ ไป และเป็ นข้อมู ลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ ววามวิดเห็นที่ปรากออยูใ่ นรายงานนี้ เป็ นเพี ยงการนาเสนอใน
มุ มมองของบริ ษทั และเป็ นววามวิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากอในรายงานเท่านั้น ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรื อนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทาขึ้นเพื่ อเผยแพร่ ขอ้ มู ล
ให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริ ษทั ไม่รับผิดชอบต่อการนาข้อมู ลหรื อววามวิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึ งววรใช้ดุลพินิจในการพิ จารณาตัดสิ นใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ในกลุม่ ของ
บริ ษทั อาจมี ส่วนเกีย่ วข้องหรื อผลประโยชน์ใดๆกับบริ ษทั ใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ กไ็ ด้

