ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,097.90 จุด

7 สิงหาคม 2562

+4.30

จุด

11M Trend
Performance

(+0.39%)

+172.42%

ฟื้ นแบบกล้าๆกล ัวๆ
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “รีบาวด์ได ้ แต่ยังผันผวน” คาดมีแรงหนุนจากเม็ด
เงินไหลเข ้ากองทุน LTF ในชว่ งทีต
่ ลาดปรับลงมาแรง รวมถึงแรงเก็ง
กาไรงบ และเงินปั นผลในตลาดหุ ้นไทย ขณะทีน
่ ั กลงทุนกาลังจับตา
ความคืบหน ้าของการนาเสนอกองทุนใหม่ทดแทนกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF) ทีจ
่ ะหมดอายุปลายปี รวมถึงการประชุม กนง. ใน
วันนี้ ทีค
่ าดว่าจะยืนยันคงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายไว ้ที่ 1.75% แม ้
ธนาคารกลางหลายแห่งปรับลดดอกเบีย
้ ลงท่ามกลางการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกโดยมุมมองต่อแนวโน ้มเศรษฐกิจไทยและทิศทาง
ของนโยบายการเงินในระยะถัดไปจะสง่ ผลกระทบต่อภาพการลงทุน
สว่ นประเด็นสงครามการค ้าจีนและสหรัฐทีย
่ ด
ื เยือ
้ แม ้ตลาดตอบรับ
ไปในระดับหนึง่ แต่ยังมองเป็ นแรงกดดันร่วมกับการขายหุ ้นและ
ฟิ วเจอร์สออกมาต่อเนื่องของต่างชาติ ซงึ่ วานนี้ขายหุ ้นไทยอีก 3.4
พันล ้านบาท และขายสุทธิใน SET50 Futures 1,757 สัญญา

Day Trade Trading Long 1,088 - 1,106
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,476.00

+8.60

แนวร ับ

1,096 / 1,088

ภาพราย 60 นาที ราคาดีดตัวกลับขึน
้ มาได ้หลัง ทิง้ ตัวเปิ ด Gap ลงในวัน ทีผ
่ ่านมา ขณะที่
้ อีกครัง้ จึงมีโอกาสทีร่ าคาจะเดินหน ้าขึน
เครือ
่ งมือทัง้ สองวกตัวกลับมาส่งสัญญาณซือ
้ ต่อได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ เดินหน ้าขึน
้ ต่อ” ความวิตกต่อสงคราม
่ งครามค่าเงินยังคงเป็ นแรงหนุน
การค ้าสหรัฐและจีนทีอ
่ าจจะนาไปสูส
ราคาทองคา แม ้ว่าล่าสุดจีนดูเหมือนจะดาเนินการสร ้างเสถียรภาพ
ให ้กับหยวน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเป็ นประเด็นทีค
่ าด
ั ้ และกลางของราคาทองคาในทางขึน
ว่าจะหนุนภาพระยะสน
้ ต่อไป
เพราะยังไม่มแ
ี นวโน ้มจะมีข ้อยุตใิ นเชงิ บวกออกมาในเร็ววันนี้ อีก
ทัง้ ตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่ งสหรัฐทีอ
่ อกมาอ่อนแอยิง่ หนุนมุมมอง
โอกาสทีเ่ ฟดจะลดดอกเบีย
้ ลงอีก ทาให ้แถลงการณ์ของเจ ้าหน ้าที่
เฟดในสัปดาห์นี้เป็ นทีจ
่ ับตามองของตลาด ขณะทีเ่ ม็ดเงินยังไหลเข ้า
ทองคาต่อเนื่อง ล่าสุด SPDR ถือทองคาเพิม
่ ขึน
้ อีก 1.76 ตันวานนี้
โดยเริม
่ ต ้นเดือนส.ค.นี้ สะสมเพิม
่ มามากว่า 13 ตัน สง่ ผลให ้ทองคา
แนวโน ้มเดินหน ้าขึน
้ ต่อไปยังเป้ าหมาย $1,500

Day Trade Trading Long 1,470 – 1,493
Trend Trade Hold Long 1,463 Trailing Stop
1,470 Target 1,500 For GF10Q19 Hold Long
21,400 Trailing Stop 21,450 Target 21,750
PhillipResearch

1,105 / 1,116

ภาพทางเทคนิค

(+0.59%)

่ น
เดินหน้าต่อไปสูฝ
ั

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

แนวต้าน

แนวต้าน
แนวร ับ

11M Trend
Performance

แนวต้ าน
1,480 / 1,493
แนวรับ
1,462 / 1,452

+357.33%

1,150/1,155
1,138/1,130

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที ราคาเดินหน ้าขึน
้ ได ้หลังพักตัวลงในช่วงเช ้าของวันก่อนหน ้า ขณะที่ Modi.
Sto. เริม
่ ชะลอตัวในภาวะ Overbought จึงมีโอกาสทีร่ าคาจะอ่อนตัวลงอีกครัง้
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02 635 1700 ต่อ 486
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Block Trade Corner

7 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
DTAC

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
59.50

2.75

4.85%

215.00

9.00

4.37%

BGRIM

35.50

1.00

2.90%

AMATA

24.70

0.70

2.92%

9.00

0.35

4.05%

ADVANC

STPI

Rating

BEARISH
STOCK
THANI

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
7.20

0.05

Rating

0.70%

**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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