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ดัชนี SET ปิ ดภาคเช้ า
Close
Change

Value
1,590.19
%Change
+2.56

Bt20,114M
+0.16%

สรุปภาวะตลาดภาคเช้า
SET Index ในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับตลาดหุ ้นภูมิภาค โดย
มีปัจจัยบวกหลักมาจากน้ ามันดีดตัวขึ้นจากความหวังว่าวอชิงตันและ
ปักกิ่งอาจยุติขอ้ พิพาททางการค้าเร็ วๆนี้ และหลีกเลี่ยงสงครามการค้า
เต็มรู ปแบบ โดยกลุ่ม Big Cap ที่หนุ นตลาดในภาคเช้าได้แก่ AOT
CPALL BH ส่ งผลให้ SET Index ปิ ดตลาดที่ 1,590.19 จุด +2.56 จุด
ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.0 หมื่นลบ.

แนวโน้ มภาคบ่ายตามค่าสัญญาณทางเทคนิ ค
ดัชนี SET พยายามยืนบนเส้น EMA 10 วัน เครื่ องมือ MACD กับ
RSI เริ่ มชะลอการลง จึงคงมุมมองดัชนีแกว่งตัวปรับฐานในช่วง
1,582–1,602 ต่อไปอีกสักระยะ และคงคาแนะนาให้ซ้ือเก็งกาไร โดย
เน้นปิ ดทากาไรและตัดขาดทุนเร็ ว
แนวรับ 1,582 จุด / แนวต้าน 1,602 จุด

GLOBAL ซื้อเก็งกาไร

ราคาปิ ด 18.10 บาท
แนวรับ 17.90 บาท / แนวต้าน 18.70 บาท / Cut loss 17.80 บาท
ลุน้ เกิดรู ปแบบกลับตัว U Shape หลังราคาสร้างฐานได้ติดต่อกันเป็ นวันที่ 5
โดยล่าสุ ดแท่งเทียนเริ่ มยกจุดต่าขึ้น อีกทั้งค่าสัญญาณ RSI ที่ช้ ีข้ ึนทาให้มี
โอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

SPA ซื้อเก็งกาไร

ราคาปิ ด 12.40 บาท
แนวรับ 12.20 บาท / แนวต้าน 12.90 บาท / Cut loss 12.00 บาท
ราคากลับมายืนเหนือเส้น EMA 10 วันได้อย่างแข็งแกร่ งอีกทั้งปรับตัวขึ้น
สร้าง Higher low สอดคล้องกับค่าสัญญาณ MACD+RSI ที่ช้ ีข้ ึนทาให้มี
โอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้

ข่าวสาคัญช่วงเช้า

 มูด้ ีส์คาดจีนออกมาตรการกระตุน้ เพิ่มเติม หลังเศรษฐกิจในประเทศส่ ง
สัญญาณชะลอตัว
 บอร์ด BOI อนุมตั ิมาตรการพิเศษส่ งเสริ มลงทุนอุตฯระบบราง-ขยาย
ประเภทกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับส่ งเสริ มลงทุน
 บอร์ด BOI ไฟเขียวส่ งเสริ มลงทุน IRPC ผลิตพาราไซลีน วงเงินลงทุน
35,960 ลบ.
 รฟม.คาดชงรถไฟฟ้ าภูเก็ตกว่า 3.4 หมื่นลบ.เข้า ครม.กลางปี -เปิ ด
ประมูล Q3/62 ให้บริ การได้ปี 66
 STEC วางเป้ าปี 62 รายได้ 3-3.2 หมื่นลบ.กวาดงานใหม่กว่า 3.5 หมื่น
ลบ.จับมือกลุ่ม BSR ประมูลสนามบินอู่ตะเภา-รถไฟ้ าสี ส้ม
 DEMCO มัน่ ใจผลงานปี 62 เป็ น positive แม้รับผลกระทบค่าใช้จ่าย
พิเศษ แต่ Backlog ราว 2 พันลบ.หนุน พร้อมรุ ก CLMV
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