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S50U19 ปิด 1,089.80 จดุ -3.40   จดุ (-0.31%) 

9 สิงหาคม 2562 

ย า่อยูใ่นกรอบ 
ตลาดหุน้ไทยวันนี้ “ฟ้ืนไมไ่กล แตล่งไมม่าก” ปัจจัยลบเดมิยังอยู ่ 
แมต้ลาดตา่งประเทศฟ้ืนตัวขึน้ไดบ้า้งหลังลงแรงในชว่งสัปดาหก์อ่น
หนา้ หากแตค่วามขัดแยง้ระหวา่งสหรัฐและจนียังมองเป็นความเสีย่ง
ทางลงตอ่ตลาดหุน้ท่ัวโลก โดยลา่สดุสหรัฐเลือ่นการใหใ้บอนุญาต
ส าหรับบรษัิทสหรัฐในการเริม่ท าธรุกจิอกีครัง้กับบรษัิท Huawei 
Technologies ของจนี แมว้า่ตัวเลขน าเขา้-สง่ออกและตัวเลขเงนิ
เฟ้อของจนีออกมาดกีวา่ทีต่ลาดคาด แตม่องวา่นักลงทนุยังไมค่ลาย
ความกังวลมากนักตอ่แนวโนม้การชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก สว่น
ราคาน ้ามันโลกฟ้ืนตัวขึน้มาบา้งบนความหวังวา่โอเปกจะลดก าลัง
การผลติคงบวกตอ่หุน้พลังงานสัน้ๆ ในวันนี้ อยา่งไรก็ตามตา่งชาติ
กลับมาซือ้สทุธใินตลาดหุน้อกีครัง้วานนี้ ทา่มกลางเงนิบาทยังแข็ง
คา่เทยีบสกลุเงนิในภมูภิาค อาจชว่ยประคองการไหลออกของ
เงนิทนุ รวมถงึจากเก็งก าไรหุน้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิทีจ่ะประกาศออกมา ชว่ยจ ากัดการออ่นคา่ของตลาด 

Day Trade Trading  1,085 - 1,100 
Trend Trade  Wait & See 

   

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 นาท ีราคาไหลลงตลอดวันทีผ่่านมา แตร่าคาก็ใกลแ้นวรับเชน่กัน จงึท าใหค้าด
วา่ราคามโีอกาสทีจ่ะรบีาวดจ์ากแนวรับดังกลา่วและออ่นตัวลงตอ่ได ้

ภาพทางเทคนคิ 
ภาพราย 60 ราคาปรับตัวข ึน้ไปท า High และเริม่แกวง่ตัวออกขา้ง ในขณะที ่Modi. Sto. ฟ้ืน
ตัวข ึน้ จงึท าใหค้าดวา่ราคามโีอกาสทีจ่ะแกวง่ตัวในกรอบราคานี้ได ้

GOU19 ปิด  1,501.40 -0.10    ดอลลารส์หรฐัฯ (-0.01%) 

แนวต้าน 1,150/1,155 

แนวรับ 1,138/1,130 
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ยอ่เพือ่รอไปตอ่ 
ราคาทองค าสปอตแนวโนม้ “พักตัวจ ากัด ในกรอบทางขึน้”  ยังลุน้
ไป $1,520 หลังเม็ดเงนิลงทนุสว่นหนึง่ไหลกลับไปเก็งก าไร
สนิทรัพยเ์สีย่ง โดยดาวโจนสปิ์ดพุ่งขึน้มากกวา่ 300 จุด และตลาด
หุน้เอเชยีเชา้นี้เปิดบวกตาม  สว่นตัวเลขผูข้อสวัสดกิารวา่งงานสหรัฐ
ลดลงมากกวา่คาด กอปรกับดอลลารส์หรัฐชะลอการออ่นคา่ลงตอ่ 
สง่ผลใหร้าคาทองค าเผชญิแรงขายท าก าไรออกมาบา้ง อยา่งไรก็
ตามความวติกตอ่สงครามการคา้ทีย่ดืเยือ้และตงึเครยีดขึน้ การ
คาดการณ์วา่เฟดจะด าเนนิการเชงิรกุในเรือ่งการปรับลดดอกเบีย้ 
หลังธนาคารกลาง 4 แหง่ในสัปดาหน์ี้ปรับลดดอกเบีย้ลง เป็นแรง
หนุนราคาทองค าแกวง่ตัวในทศิทางขาขึน้ตอ่ไป ขณะทีนั่กลงทนุ
ตดิตามความคบืหนา้เพิม่เตมิจากตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐ โดยคนืนี้
รายงานตัวเลขเงนิเฟ้อ PPI สหรัฐ คาดจะปรับเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย  สว่น
กองทนุSPDR ปรับลดการถอืครองทองค าลง 5.57 ตัน ในรอบ 6 วัน
ท าการ มองเป็นแรงขายท าก าไรออกมาบางสว่นเทา่นัน้ 

Day Trade Trading Long 1,500 – 1,515 
Trend Trade Wait & See  
For GF10Q19 Wait & See 
 
 

11M Trend  
Performance 

+172.42% 

11M Trend  
Performance 

+357.33% 

แนวตา้น 1,103 / 1,110 

แนวรบั 1,088 / 1,080 

แนวตา้น 1,515 / 1,535 

แนวรบั 1,496 / 1,480 
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ขอบเขตค าแนะน ารายวนั 
แนะน าใหเ้ปิด Long หุน้ฝ่ัง Bullish ทีร่าคา ATO โดยท าก าไรเมือ่ราคาสงูกวา่จดุเขา้ และเปิด Short หุน้ฝ่ัง Bearish ที่
ราคา ATO โดยท าก าไรเมือ่ราคาต า่กวา่จดุเขา้  

9 สิงหาคม 2562 
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% Win Rate  (JULY-19) +81.67% 

STOCK Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%) Rating

RS 16.20 0.60 3.85%

CPALL 87.50 1.50 1.74%

GLOBAL 16.20 0.30 1.89%

AOT 71.00 1.50 2.16%

DELTA 51.50 1.50 3.00%
**Rating จากการวเิคราะหท์างเทคนคิและระบคุะแนนความเป็น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส่งูและลดลง ตาม

จ านวนแทง่สเีขม้จากมากไปนอ้ยตามล าดับ

B U L L I S H


