ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,069.30 จุด

19 สิงหาคม 2562

+21.70

จุด

(+2.07%)

แนวต้าน

1,075 / 1,083

แนวร ับ

1,065/ 1,055

11M Trend
Performance

+172.42%

ฟื้ นได้ตอ
่ แต่โอกาสย่อย ังมี

ั ้ ” รับปั จจัยบวกจาก
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ฟื้ นตัวได ้ต่อในชว่ งสน
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจไทยวงเงินกว่า 3 แสนล ้านบาท เข ้ามา
หนุนตลาดให ้มีโอกาสฟื้ นตัวต่อ นอกจากนี้การทีธ
่ นาคารกลาง
เยอรมันจะออกมาตรการกระตุ ้นการคลัง และจีนเตรียมออกแผนเข ้า
หนุนการบริโภคและการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีช
่ ะลอลง สง่ ผลให ้
บรรยากาศการลงทุนภายนอกกลับมาเป็ นบวกอีกครัง้ ขณะที่
นั กลงทุนคลายความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในชว่ ง
ั ้ ซงึ่ ยังต ้องจับตาการเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐและจีนกันต่อ
สน
โดยล่าสุดมีประเด็นการขยายเวลาการอนุญาตให ้บริษัทสหรัฐทา
การค ้ากับ Huawei นอกจากนี้จะมีประกาศตัวเลขจีดพ
ี ไี ตรมาส 2
ของไทย คาดโดยรวมตลาดฟื้ นตัวขึน
้ ไปอาจจะติดแนวต ้าน และมี
โอกาสย่อตัวลงอีกรอบ

Day Trade Trading Long 1,065 - 1,080
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,518.50

+4.00

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 30 นาทีราคาขึน
้ มายืนเหนือแนวต ้านที่ 1660 จุด และพั กตัวยืน เหนือเส ้น EMA 10
่ นวโน ้มขึน
ในขณะที่ MACD เข ้าสูแ
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ต่อเนื่อง

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.26%)

ั้
พ ักต ัวสนๆ

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “พักตัว” ตามแรงขายทองคาซงึ่ เป็ น
ิ ทรัพย์ปลอดภัย ขณะทีต
สน
่ ลาดหุ ้นและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน
้
หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฟื้ นตัว และมีประเด็น
ว่าทรัมป์ เตรียมพิจารณาขยายเวลาบริษัทสหรัฐในการทาธุรกรรมกับ
Huawei ออกไปอีก 90 วัน ซงึ่ ความกังวลต่อการชะลอตัวของ
ั ้ เป็ นแรงกดดันต่อราคา
เศรษฐกิจโลกทีผ
่ ่อนคลายลงในชว่ งสน
ทองคา แต่คาดว่าจะมีโอกาสกลับมาหนุนราคาทองคาได ้อีกครัง้
อย่างก็ตามนั กลงทุนกาลังติดตาม รายงานการประชุมเฟดรอบเดือน
ก.ค. ในชว่ งกลางสัปดาห์ และสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ประธาน
เฟด เรือ
่ งทิศทางดอกเบีย
้ ในการประชุมเจ ้าหน ้าทีธ
่ นาคารกลางที่
ั
่
แจ็คสน โฮล วันที่ 23 นี้ สวน SPDR ปรับลดการถือครองทองคาลง
0.88 ตัน ไม่ได ้สง่ ผลกระทบต่อภาพเงินทุนไหลเข ้าทองคามากนั ก
ั ้ ลงไปบริเวณ $1,500 คาดจะมีจังหวะ
โดยรวมทองคาพักตัวชว่ งสน
ชะลอถึงดีดกลับ ในกรอบแนวโน ้มหลักทางขึน
้

Day Trade Trading 1,506 – 1,523
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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แนวต้าน

1,523/ 1,530

แนวร ับ

1,512 / 1,500

11M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 30 ราคาอยู่บริเวณแนวต ้านของกรอบ Downtrend และก่อนหน า้ นี้ราคาลงมาทา
New low ในขณะที่ MACD ยังอยูใ่ นขาลง คาดว่าราคายังคงอยูใ่ นกรอบ Sideways Down
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Block Trade Corner

19 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
TTA
CENTEL
AP
TISCO
PTG

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
5.60

0.30

5.66%

32.25

1.75

5.74%

7.45

0.35

4.93%

101.50

3.50

3.57%

20.20

0.90

4.66%

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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