ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,075.90 จุด

20 สิงหาคม 2562

+6.60

จุด

11M Trend
Performance

(+0.62%)

+172.42%

ย ังไม่แข็งแรง
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ sideways” หลังรีบาวด์ขน
ึ้ ไปไม่ผ่านแนวต ้าน
มีความคาดหวังเชงิ บวกต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจไทย
จะเข ้าทีป
่ ระชุมครม.วันนี้ หากแต่มก
ี ารตอบรับกันไประดับหนึง่
่ เดียวกับความชัดเจนเรือ
เชน
่ งสหรัฐอนุมัตข
ิ ยายเวลาใบอนุญาตให ้
บริษัทในสหรัฐทาการค ้ากับ Huawei ออกไปอีก 90 วัน ซงึ่ ยังต ้อง
จับตาความคืบหน ้าจากการเจรจาการค ้าจีน-สหรัฐกันต่อ สว่ นการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจมากขึน
้ ของธนาคารกลางใหญ่อย่างเยอรมันและจีน
่ าวะถดถอยลงบ ้าง
ชว่ ยลดความกังวลเรือ
่ งเศรษฐกิจโลกจะเข ้าสูภ
อย่างไรก็ตามนั กลงทุนยังคงติดตามรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญ
รวมถึงทิศทางดอกเบีย
้ ของหลายประเทศกันต่อ เพือ
่ จับสัญญาณ
่
เรือ
่ งการเติบโตของเศรษฐกิจ สงผลให ้ S50U19 ผันผวนระหว่างวัน
ไม่น่าผ่านขึน
้ ไปยืน 1,080 จุดได ้แข็งแรง

Day Trade Trading 1,065 - 1,083
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,506.90

แนวต้าน

1,075 / 1,083

แนวร ับ

1,065/ 1,055

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 30 นาที แม ้ Modi.Sto และ MACD จะปรับตัวลงแต่ราคาก็ยังยืนเหนือเส ้นแนวรับได ้
คาดว่าราคาจะปรับตัวขึน
้ ได ้ต่อ

+3.20

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.21%)

ั
กล ับมารอสญญาณใหม่
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ยังพักตัว” แรงกดดันจากดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าขึน
้ ต่อกดดันราคาทองคา ท่ามกลางผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทีฟ
่ ื้ นจากระดับตา่ สุดรอบ 3 ปี และมาตรการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจจากเยอรมันและจีน หนุนการกลับเข ้าเก็งกาไรใน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ ง อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายทางการเงินธนาคาร
สน
กลางหลายแห่ง ยังหนุนราคาทองคาให ้อยูใ่ นแนวโน ้มทางขึน
้ ต่อไป
ขณะที่ ปธน.ทรัมป์ กดดันหนั กให ้เฟดลดอัตราดอกเบีย
้ ลงอีก 100
ิ ต่อรายงานการประชุมเฟด
bps สง่ ผลให ้นั กลงทุนจับตาอย่างใกล ้ชด
รอบเดือน ก.ค. และสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ประธานเฟด ในการ
ประชุมเจ ้าหน ้าทีธ
่ นาคารกลางที่ แจ็คสัน โฮล สว่ นเม็ดเงินจาก
ื้ เพิม
กองทุนยังให ้ภาพไหลเข ้ามาทองคา แม ้ SPDR ชะลอการซอ
่
ในชว่ ง 2-3 วันนี้ โดยถือครองทองคาทรงตัวที่ 843.41 ตัน โดยรวม
ั ้ ราคาทองคาหลังหลุดตา่ กว่า $1,500 คาดจะมีแรงรับเพือ
ระยะสน
่
สะสมเข ้ามามาเป็ นระยะ แม ้มีโอกาสลงไปบริเวณ $1,480

Day Trade Trading Short 1,490 – 1,510
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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แนวต้าน

1,510 / 1,523

แนวร ับ

1,500 / 1,490

11M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60นาที ราคาอยู่ใ นช่วงขาลง และ MACD ก็อยู่ใ นช่วงขาลงเช่น กัน คาดว่าราคา
ยังคงลงต่อเนื่อง

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486
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Block Trade Corner

20 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
BCH

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
15.70

0.80

5.37%

S

3.46

0.10

2.98%

BEC

8.90

0.65

7.88%

LPN

6.70

0.15

2.29%

54.25

1.75

3.33%

PTTGC

Rating

BEARISH
STOCK
DELTA

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
50.75

-0.25

Rating

-0.49%

**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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