ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,089.80 จุด

9 สิงหาคม 2562

-3.40

จุด

(-0.31%)

11M Trend
Performance

+172.42%

ยา
่ อยูใ่ นกรอบ
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ฟื้ นไม่ไกล แต่ลงไม่มาก” ปั จจัยลบเดิมยังอยู่
แม ้ตลาดต่างประเทศฟื้ นตัวขึน
้ ได ้บ ้างหลังลงแรงในชว่ งสัปดาห์กอ
่ น
ี่ ง
หน ้า หากแต่ความขัดแย ้งระหว่างสหรัฐและจีนยังมองเป็ นความเสย
แนวต้าน
1,103 / 1,110
ทางลงต่อตลาดหุ ้นทั่วโลก โดยล่าสุดสหรัฐเลือ
่ นการให ้ใบอนุญาต
สาหรับบริษัทสหรัฐในการเริม
่ ทาธุรกิจอีกครัง้ กับบริษัท Huawei
แนวร ับ
1,088 / 1,080
Technologies ของจีน แม ้ว่าตัวเลขนาเข ้า-สง่ ออกและตัวเลขเงิน
เฟ้ อของจีนออกมาดีกว่าทีต
่ ลาดคาด แต่มองว่านั กลงทุนยังไม่คลาย
ความกังวลมากนั กต่อแนวโน ้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สว่ น
ราคาน้ ามันโลกฟื้ นตัวขึน
้ มาบ ้างบนความหวังว่าโอเปกจะลดกาลัง
ั ้ ๆ ในวันนี้ อย่างไรก็ตามต่างชาติ
การผลิตคงบวกต่อหุ ้นพลังงานสน
้
ื
กลับมาซอสุทธิในตลาดหุ ้นอีกครัง้ วานนี้ ท่ามกลางเงินบาทยังแข็ง
ค่าเทียบสกุลเงินในภูมภ
ิ าค อาจชว่ ยประคองการไหลออกของ
เงินทุน รวมถึงจากเก็งกาไรหุ ้นรับประโยชน์จากมาตรการกระตุ ้น
ภาพทางเทคนิค
เศรษฐกิจทีจ
่ ะประกาศออกมา ชว่ ยจากัดการอ่อนค่าของตลาด
ภาพราย 60 นาที ราคาไหลลงตลอดวันทีผ
่ ่านมา แต่ราคาก็ใกล ้แนวรั บเช่น กัน จึง ทาให ้คาด

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

GOU19

ปิ ด

1,501.40

ว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะรีบาวด์จากแนวรับดังกล่าวและอ่อนตัวลงต่อได ้

-0.10

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.01%)

ย่อเพือ
่ รอไปต่อ
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “พักตัวจากัด ในกรอบทางขึน
้ ” ยังลุ ้น
ไป $1,520 หลังเม็ดเงินลงทุนสว่ นหนึง่ ไหลกลับไปเก็งกาไร
ิ ทรัพย์เสย
ี่ ง โดยดาวโจนสป
์ ิ ดพุ่งขึน
สน
้ มากกว่า 300 จุด และตลาด
ี เชานี
้ ้เปิ ดบวกตาม สว่ นตัวเลขผู ้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐ
หุ ้นเอเชย
ลดลงมากกว่าคาด กอปรกับดอลลาร์สหรัฐชะลอการอ่อนค่าลงต่อ
ิ แรงขายทากาไรออกมาบ ้าง อย่างไรก็
สง่ ผลให ้ราคาทองคาเผชญ
ตามความวิตกต่อสงครามการค ้าทีย
่ ด
ื เยือ
้ และตึงเครียดขึน
้ การ
คาดการณ์วา่ เฟดจะดาเนินการเชงิ รุกในเรือ
่ งการปรับลดดอกเบีย
้
หลังธนาคารกลาง 4 แห่งในสัปดาห์นี้ปรับลดดอกเบีย
้ ลง เป็ นแรง
หนุนราคาทองคาแกว่งตัวในทิศทางขาขึน
้ ต่อไป ขณะทีน
่ ั กลงทุน
ติดตามความคืบหน ้าเพิม
่ เติมจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ โดยคืนนี้
รายงานตัวเลขเงินเฟ้ อ PPI สหรัฐ คาดจะปรับเพิม
่ ขึน
้ เล็กน ้อย สว่ น
กองทุนSPDR ปรับลดการถือครองทองคาลง 5.57 ตัน ในรอบ 6 วัน
ทาการ มองเป็ นแรงขายทากาไรออกมาบางสว่ นเท่านั น
้

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

1,515 / 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

ภาพราย 60 ราคาปรับตัวขึน
้ ไปทา High และเริม
่ แกว่งตัวออกข ้าง ในขณะที่ Modi. Sto. ฟื้ น
ตัวขึน
้ จึงทาให ้คาดว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะแกว่งตัวในกรอบราคานี้ได ้
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Block Trade Corner

9 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK

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

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

**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
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