ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,093.20 จุด

-4.70

8 สิงหาคม 2562
จุด

11M Trend
Performance

(-0.43%)

+172.42%

Surprise !!!
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวน ฟื้ นตัวได ้แต่ไม่ยน
ื ” หลังตลาดดีดตัวขึน
้
ี งให ้
แรงและย่อตัวเร็ว รับผลประชุมกนง. ผิดคาด ด ้วยมติ 5:2 เสย
ลดดอกเบีย
้ 0.25% จาก 1.75% เหลือ 1.50% แม ้หุ ้นทีม
่ องได ้
่ กลุม
ประโยชน์จากการลดดอกเบีย
้ เชน
่ การเงิน สง่ ออก ท่องเทีย
่ ว
ยังมีลุ ้นบวกได ้ แต่มแ
ี รงกดดันต่อตลาดจากต่างชาติยังคงขายหุ ้น
ไทยต่อ และน้ าหนั กเรือ
่ งความกังวลต่อโอกาสเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกมีมากขึน
้ ขณะทีธ
่ นาคารกลางหลายแห่งปรับลดดอกเบีย
้ สร ้าง
้ ้นักลงทุนยังจับตารายงาน
ความประหลาดใจให ้นั กลงทุน เชานี
ตัวเลขสง่ ออก- นาเข ้า ของจีน รวมถึงความคาดหวังต่อมาตรการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจจากจีน ปั จจัยภายในเพิม
่ เติมได ้แก่ การขึน
้ XD
ของหุ ้นใหญ่วันนี้ SCC PTTEP คาดกระทบ SET50 1.71 จุด สว่ น
ื้ หุ ้นปั นผลต่อเนื่อง และอานิสงส ์
ปั จจัยทางบวก ลุ ้นจากการเข ้าซอ
บวกหลังรมต.คลัง เห็นชอบในหลักการเบือ
้ งต ้นของ FETCO ทีไ่ ด ้
นาเสนอแนวทางของกองทุนหุ ้นยั่งยืน (SEF) ทีจ
่ ะมาทดแทน LTF

Day Trade Trading 1,088 - 1,103
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,511.60

แนวต้าน

1,096 / 1,103

แนวร ับ

1,088 / 1,080

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที แม ้ว่าราคาจะรีบ าวด์ขน
ึ้ แต่ก็ไม่ส ามารถทรงตัวได ้จนไหลลงมาอีกครั ้ง
ในขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองเริม
่ ชะลอตัว จึงทาให ้คาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงมาต่อได ้

+19.50 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+1.31%)

้ ด่านถ ัดไป 1,520
ค่อยๆขึน
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ย่อเล็กน ้อย และค่อยๆขึน
้ ไป $1,520”
หลังทา new high ในรอบ 6 ปี เหนือ $1,500 แรงหนุนต่อเนื่องจาก
ิ ทรัพย์ปลอดภัย บนความ
การทีเ่ งินทุนไหลเข ้าทองคาในฐานะสน
วิตกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค ้า รวมถึงการทีต
่ ลาดมอง
แนวโน ้มดอกเบีย
้ เป็ นขาลง โดยคาดเฟดจะลดดอกเบีย
้ ลงอีกใน
เดือน ก.ย. ท่ามกลางธนาคารกลางหลายแห่งดาเนินนโยบายในเชงิ
ผ่อนคลายทางการเงิน โดยทยอยปรับลดดอกเบีย
้ ตามกันมา ล่าสุด
ี ลนด์และไทย ปรับลดอัตราดอกเบีย
ธนาคารกลางอินเดีย และนิวซแ
้
ลง 35 bps และ 50 bps และ 25 bps ตามลาดับ แนวโน ้มราคา
ื้ ต่อ ล่าสุดSPDR ถือ
ทองคาเป็ นขาขึน
้ ชัดเจน ขณะทีก
่ องทุนเข ้าซอ
ทองคาเพิม
่ ขึน
้ อีก 8.5 ตันวานนี้ และเพิม
่ ขึน
้ กว่า 51 ตันหรือ 6.47%
ในไตรมาส3 นี้ แนะนาติดตามรายงานผู ้ขอรับสวัสดิการว่างงานและ
ดัชนีราคาบ ้านใหม่ของสหรัฐในคืนนี้กันต่อ

แนวต้าน

1,520 / 1,535

แนวร ับ

1,496 / 1,480

11M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+357.33%

ภาพทางเทคนิค
Day Trade Trading Long 1,500 – 1,520
ภาพราย 60 ราคาปรั บตัวทา New High ตลอดหลายวัน ทีผ
่ ่านมา แม ้ว่า Modi. Sto. จะมี
Trend Trade Long 1,463 Take profit ไปได้ท ี่
ภาวะ Overbought ก็ตาม ในขณะที่ MACD เดิน หน า้ ต่อ จึง ทาให ้คาดว่าราคาจะดีดตัวตาม
กรอบต่อไปได ้
1,500, Wait & See
For GF10Q19 Wait & See
PhillipResearch
PhillipResearch
02 635 1700 ต่อ 486
ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
PhillipCapitalTH

ต่อ 494

www.poems.in.th

Block Trade Corner

8 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK

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

BEM

11.10

0.70

6.73%

KKP

73.25

2.00

2.81%

7.50

0.30

4.17%

BTS

12.70

0.40

3.25%

PSH

21.80

0.40

1.87%

THANI

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

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th

