ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,093.60 จุด

6 สิงหาคม 2562

-14.00

จุด

(-1.26%)

11M Trend
Performance

+172.42%

Trade war สู่ Currency war
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ลงต่อ” มีแรงกดดันตามการไหลออกของเงินทุน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งต่อเนื่อง ท่ามกลางความวิตกต่อสงครามการค ้า
จากสน
่ งครามทาง
จีนและสหรัฐทีท
่ วีความรุนแรงมากขึน
้ และกาลังจะเข ้าสูส
การเงิน ล่าสุดสหรัฐเรียกร ้อง IMF เข ้าดาเนินการจีนโดยกล่าวอ ้างว่า
จีนเข ้าแทรกแซงค่าเงิน เนื่องจากหยวนอ่อนค่ารุนแรงไปยังระดับ
แนวต้าน
1,096 / 1,116
ตา่ สุดในรอบ 11 ปี หลังการตอบโต ้จากจีนต่อการขึน
้ ภาษี ของปธน.
แนวร ับ
1,082 / 1,077
ิ
ทรัมป์ โดยประกาศระงับการนาเข ้าสนค ้าเกษตรจากสหรัฐ ขณะที่
ราคาน้ ามันโลกแม ้มีประเด็นบวกเรือ
่ งอิหร่าน แต่ไม่สามารถบดบัง
ปั จจัยลบจากความกังวลต่ออุปสงค์ทม
ี่ แ
ี นวโน ้มอ่อนแอได ้ คาดจะยิง่
เป็ นลบต่อหุ ้นกลุม
่ พลังงาน กอปรกับเงินทุนต่างชาติมโี อกาสไหล
ออกจากจากตลาดหุ ้นภูมภ
ิ าคและตลาดหุ ้นไทยเพิม
่ โดยเมือ
่ วานนี้
ต่างชาติขายสุทธิตอ
่ เนื่องในหุ ้นไทย 2.6 พันล ้านบาท และ Short
สุทธิใน SET50 Futures 13,934 สัญญา สง่ ผลให ้ตลาดมีแนวโน ้ม
ภาพทางเทคนิค
ลงต่อในวันนี้
ภาพราย 60 นาที ราคาอ่อนตัวหลุดแนวรับลงมา พร ้อมกับเครือ
่ งมือทัง้ สองปรับตัวลงต่อเนือ
่ ง

Day Trade Trading Short 1,076 - 1,093
Trend Trade Open Short 1,083 Stop 1,087

GOU19

ปิ ด

1,470.00

+7.00

จึงคาดว่าราคาจะยังคงพักตัวลงต่อไปได ้อีกในวันนี้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.48%)

ใกล้ฝน
ั 1,500
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “อิงทางขึน
้ ต่อ แม ้มียอ
่ สลับ” หลังเบรก
high เดิม ขึน
้ ไปทดสอบบริเวณ $1,475 สง่ ผลให ้มีลุ ้นมากขึน
้
สาหรับการปรับขึน
้ ไปเป้ าหมาย $1,500 โดยได ้แรงหนุนจาก
สงครามการค ้าทีร่ ้อนแรงกดดัน Bond yield สหรัฐอายุ 10 ปี ดิง่ ลง
หลุด 1.75%และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อ นอกจากนี้รายงาน
ตัวเลขภาคบริการของสหรัฐและยุโรปออกมาอ่อนแอยิง่ กระตุ ้นความ
วิตกต่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซงึ่ ได ้รับผลกระทบจากสงคราม
การค ้า โดยรวมกระตุ ้นมุมมองโอกาสเฟดลดดอกเบีย
้ ลงอีกในเดือน
ก.ย. ยิง่ หนุนภาพราคาทองคาในขาขึน
้ กอปรกับ SPDR ถือทองคา
ิ ทรัพย์
เพิม
่ ขึน
้ อีก 4.4 ตัน วานนี้ สะท ้อนภาพเงินทุนไหลเข ้าสน
ปลอดภัยต่อเนื่อง นั กลงทุนคงต ้องติดตามความคืบหน ้าเรือ
่ ง
ิ รวมถึงรายงานตัวเลข
สงครามการค ้าจีน-สหรัฐอย่างใกล ้ชด
เศรษฐกิจสหรัฐ

แนวต้าน

1,482 / 1,493

แนวร ับ

1,462 / 1,452

11M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+357.33%

ภาพทางเทคนิค
Day Trade Trading Long 1,463 – 1,480
ภาพราย 60 นาที ในทีส
่ ด
ุ ราคาก็สามารถเดินหน ้าทะลุแนวต ้านขึน
้ แต่ล่าสุดเริม
่ ชะลอตัวลง
Trend Trade Open Long 1,463 Stop 1,458
้ ๆก่อนทีจ
เล็กน ้อย จึงทาให ้คาดว่าราคามีโอกาสพักตัวลงสัน
่ ะเดินหน ้าต่อ
For GF10Q19 Open Long 21,400 Stop
21,330
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Block Trade Corner

6 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
CBG

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
77.50

1.25

1.64%

THANI

7.15

-0.10

-1.38%

ICHI

8.00

0.25

3.23%

Rating

BEARISH
STOCK

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)

GLOW

89.25

0.00

0.00%

MTC

59.00

-1.75

-2.88%

KBANK

172.50

-3.50

-1.99%

INTUCH

61.00

-2.50

-3.94%

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู และลดลง ตาม
จานวนแท่งสเี ข ้มจากมากไปน ้อยตามลาดับ

% Win Rate (JULY-19)

+81.67%

ขอบเขตคาแนะนารายว ัน
แนะนาให ้เปิ ด Long หุ ้นฝั่ ง Bullish ทีร่ าคา ATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาสูงกว่าจุดเข ้า และเปิ ด Short หุ ้นฝั่ ง Bearish ที่
ราคา ATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาตา่ กว่าจุดเข ้า

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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