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ดัชนี SET ปิ ดภาคเช้า
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สรุปภาวะตลาดภาคเช้า
ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้น
ภูมิภาค โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนักลงทุนคลายควางกังวลสงคราม
การค้าหลังสหรัฐยกเลิกการแบนหัวเว่ยชั่วคราว โดยหุ้นกลุ่ม Big
Cap. ที่หนุนตลาดในภาคเช้า ได้แก่ SCB SCC AOT ส่งผลให้ SET
Index ปิ ดตลาดที่ 1,621.43 จุด +10.94 จุด +0.67% ด้วยมูลค่าการซื้อ
ขาย 2.4 หมื่นลบ.

แนวโน้ มภาคบ่ายตามค่าสัญญาณทางเทคนิ ค
ดัชนี SET เปิ ด gap ดีดตัวบวกขึ้นทะลุเส้นแนวโน้มขาลง เกิดเป็ น
สัญญาณบวกที่มีโอกาสจะเข้าสู่ คลื่นรีบาวด์ดว้ ยรูป W-shape ซึ่งจะมี
สัญญาณซื้อเมื่อดัชนีสามารถยืนเหนือแนว neckline ที่ 1,620 ได้อย่าง
มัน่ คง แต่ในกรณีที่ดชั นีอ่อนตัวลงลงหลุด 1,605 จะเกิดสัญญาณขาย
ซ้ าทันที
และมีแนวโน้มจะกดให้ดชั นีดิ่งลงต่อเนื่องค่อนข้างลึก
แนะนาให้ซ้ือเก็งกาไร และกลับมา wait & see เมื่ออยู่ต่ากว่า 1,620
แนวรับ 1,614 จุด / แนวต้าน 1,630 จุด

PTG

ราคาปิ ด 13.60 บาท
แนวรับ 13.50 บาท / แนวต้าน 13.80 บาท / Cut loss 13.40 บาท
ราคาหุ้นแกว่งแคบลงสร้างเป็ นกรอบรูป symmetric triangle เครื่องมือ
MACD กับ RSI ทรงตัวรอสนับสนุนเมื่อราคาเลือกทาง จึงควรรอซื้อตาม
เมื่อทะลุแนวต้าน

STEC

ราคาปิ ด 24.80 บาท
แนวรับ 24.70 บาท / แนวต้าน 25.00 บาท / Cut loss 24.60 บาท
ราคาหุ้นกลับขึ้นมาอยูเ่ หนือเส้น EMA 10 วัน เป็ นสัญญาณบวกให้มีโอกาส
จะรีบาวด์ดว้ ยรูป V-shape เครื่องมือ MACD กับ RSI ทรงตัวรอที่ค่ากลาง
จึงควรรอซื้อตามเมื่อทะลุแนวต้าน

ข่าวสาคัญช่วงเช้า

 สหรัฐจ่อแบล็คลิสต์บริษ ัท Hikvision ของจีนผูผ้ ลิตเทคโนโลยีดา้ นการ
รักษาความปลอดภัยรายใหญ่ของจีน ในการเข้าซื้ อเทคโนโลยีของ
สหรัฐ
 รายงานกนง. มองความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกและปัจจัยในประเทศ
ยังมีอยูส่ ูง ต้องติดตามใกล้ชิด รอประเมินผลกระทบ
 ก.พาณิชย์รายงานส่งออก เม.ย. หดตัว 2.57% จากตลาดคาด -2.5%
4 เดือนแรกปี 62 ส่งออก หดตัว 1.86%
 AOT เผย"คิงเพาเวอร์ -BA-ROH" ยืน่ ข้อเสนอประมูลดิวตี้ฟ รีสุวรรณภูมิ
จากซื้อซอง 5 ราย
 TAPAC หวังรับออร์เดอร์เพิ่ม หลัง"ริโก้"มีแผนย้ายฐานผลิตจากจีนมา
ไทยในส.ค. หนีผลกระทบสงครามการค้า
 PROUD เปิ ดตัว 2 คอนโดฯในหัวหิน มูลค่ารวม 5.5 พันลบ. เจาะกลุ่มพ
รีเมียม พร้อมวางเป้ าเพิ่มยอดขายเป็ น 1 หมื่นลบ.ใน 5 ปี
ที่มา : สานักข่าวอินโฟเควสท์
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Disclaimer : ข้อมู ลในรายงานนี้ เป็ นข้อมู ลที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะซึ่ งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทัว่ ไป และเป็ นข้อมู ลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานนี้ เป็ นเพี ยงการนาเสนอใน
มุ มมองของบริ ษทั และเป็ นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรื อนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทาขึ้นเพื่ อเผยแพร่ ขอ้ มู ล
ให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริ ษทั ไม่รับผิดชอบต่อการนาข้อมู ลหรื อความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึ งควรใช้ดุลพินิจในการพิ จารณาตัดสิ นใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ในกลุม่ ของ
บริ ษทั อาจมี ส่วนเกีย่ วข้องหรื อผลประโยชน์ใดๆกับบริ ษทั ใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ กไ็ ด้

