ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,071.60 จุด

23 สิงหาคม 2562

-5.00

จุด

(-0.46%)

11M Trend
Performance

+172.42%

ย่อก่อน แต่ย ังลุน
้ เฟด
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนอิงทางย่อตัวลง แต่ไม่ไกลมา” แรง
แนวต้าน
1,083 / 1,088
ิ ทรัพย์เสย
ี่ ง กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ ้น
ขายทากาไรสน
แนวร ับ
1,065/ 1,055
วันนี้ หลังไม่มั่นใจต่อทิศทางดอกเบีย
้ ของสหรัฐ เนื่องจากความเห็น
ของเจ ้าหน ้าทีเ่ ฟดบางคนคัดค ้านการลดดอกเบีย
้ ระหว่างทีน
่ ัก
ลงทุนรอลุ ้นแถลงการณ์ของประธาน FED ทีแ
่ จ็คสัน โฮล ซงึ่ หาก
ไม่มส
ี ัญญาณในเชงิ ผ่อนคลายเพิม
่ เติมออกมา คงสร ้างความผิดหวัง
และกระตุ ้นแรงขายในตลาดหุ ้นในภูมภ
ิ าคและตลาดหุ ้นไทยตามมา
อีกระลอก ในทางกลับกันถ ้ามีตลาดจะมีแนวโน ้มบวกขึน
้ ไปได ้
ื้ ขายเพือ
อย่างไรก็ตามนั กลงทุนบางสว่ นคงจะชะลอการซอ
่ รอ
ประเด็นดังกล่าว สว่ นประเด็น Brexit ทีม
่ ค
ี วามหวังเชงิ บวกออกมา
บ ้างจากการทีน
่ ายกฯเยอรมันออกมาระบุถงึ Brexit แบบมีเงือ
่ นไข
มองยังไม่ได ้ชว่ ยเพิม
่ ความมั่นใจให ้นั กลงทุนมากนั ก ขณะที่
ต่างชาติกลับมาขายหุ ้นไทยอีก 3.2 พันล ้านบาท สง่ ผลให ้ S50U19 ภาพทางเทคนิค
ผันผวนมีโอกาสลงไปบริเวณ 1,060 - 1,065 จุด
้ และเส ้น EMA 25 โดย MACD ยัง
ภาพราย 60 นาที ราคายืน เหนือเส ้น Uptrend ระยะสัน

Day Trade Trading Short 1,060- 1,075
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,503.00

+1.00

เป็ นขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ต่อไปได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.07%)

ั
ทางฝันทีแ
่ จ็คสนโฮล
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ ยังพักตัวในกรอบจากัด ” หลังความ
ผันผวนเมือ
่ คืนทีผ
่ ่านมา จากตัวเลขภาคการผลิตหดตัวในรอบเกือบ
10 ปี หนุนราคาทองคา แต่ความเห็นเจ ้าหน ้าทีเ่ ฟดซงึ่ ออกมาต่างกัน
เกีย
่ วกับการลดดอกเบีย
้ และสง่ ผลให ้นั กลงทุนบางสว่ นเริม
่ มองว่า
สุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ทีแ
่ จ็คสัน โฮล
คืนนี้ อาจจะบั่นทอนคาดการณ์การลดอัตราดอกเบีย
้ สหรัฐเชงิ รุกลง
ไปอีก หากแต่ทผ
ี่ ่านมาตลาดคาดหวังอย่างมากถึงการผ่อนคลาย
ิ
ทางการเงินเพิม
่ เติมของเฟด คงต ้องจับตาประเด็นนี้กันอย่างใกล ้ชด
สว่ นประเด็น Brexit ล่าสุดฝรั่งเศสปฏิเสธให ้มีการเจรจาเงือ
่ นไขรอบ
ใหม่ แต่ทางเยอรมันจะให ้โอกาสเสนอทางเลือกแผน B และนายกฯ
เยอรมัน มองในด ้านบวกเกีย
่ วกับการเจรจา Brexit กับนายกฯ
อังกฤษ คาดมีโอกาสเป็ นประเด็นกดดันค่าเงินปอนด์และยูโร รวมถึง
ราคาทองคาอยูส
่ ว่ นหนึง่ อย่างไรก็ตาม SPDR เข ้าถือครองทองคา
เพิม
่ ขึน
้ ต่อเนื่องอีก 2.93 ตัน สะท ้อนภาพเม็ดเงินยังไหลเข ้าทองคา

Day Trade Trading 1,495 – 1,510
Trend Trade Wait & See
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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 60 นาที ราคาลงหลุดเส ้น EMA 10 แต่ยัง ยืน เหนือเส ้นแนวรั บ โดย MACD กาลัง
ปรับตัวขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะปรับตัวขึน
้ ได ้
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Block Trade Corner

23 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
THCOM

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
5.20

0.32

6.56%

EA

48.00

-0.75

-1.54%

CPN

67.50

0.75

1.12%

BBL

171.00

1.00

0.59%

LH

10.90

0.10

0.93%

Rating

BEARISH
STOCK
THAI

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
9.10

-0.25

-2.67%

PTTGC

52.00

-1.25

-2.35%

MTC

53.00

-0.75

-1.40%

AOT

70.25

0.00

0.00%

ERW

5.70

-0.10

-1.72%

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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