ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,062.30 จุด

29 สิงหาคม 2562

+1.80

จุด

11M Trend
Performance

(+0.17%)

+172.42%

ประค ับประคองจากภายใน

แนวต้าน
1,065 / 1,070
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม“ sideways ในกรอบขาลง”มองหุ ้น
แนวร ับ
1,055/ 1,045
พลังงานมีโอกาสกลับมาบวกได ้บ ้างรับราคาน้ ามันโลกทีป
่ รับขึน
้ จาก
รายงานตัวเลขสต็อกน้ ามันดิบของสหรัฐลดลงมากกว่าทีต
่ ลาดคาด
โดยลดลงถึง10ล ้านบาร์เรลนอกจากนี้ประเด็นบวกภายในยังมา
ื่ มั่นนั กลงทุน
จากการจัดงานThailand Focus เพือ
่ เรียกความเชอ
รวมถึงมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ทจ
ี่ ะเน ้นไปทีก
่ ารลงทุนซงึ่
จะเข ้าครม.เศรษฐกิจในวันที่ 30ส.ค.โดยรวมปั จจัยข ้างต ้นเป็ น
ความหวังว่าจะเข ้ามาชว่ ยประคองการปรับลงของตลาดในวันนี้ แต่
แรงกดดันจากภายนอกยังทางานอย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะเป็ นประเด็น
ความกังวลต่อแนวโน ้มเศรษฐกิจโลกจะถดถอยและสถานการณ์
Trade war ทีไ่ ม่แน่นอน รวมถึงประเด็นการเลือ
่ นเปิ ดสภาอังกฤษซงึ่
ิ แบบไร ้ข ้อ
สร ้างความวิตกมากขึน
้ ให ้กับนั กลงทุนเกีย
่ วกับเบร็กซท
ตกลงสง่ ผลให ้S50U19แกว่งตัวในกรอบไปก่อนแต่หากหลุด
ภาพทางเทคนิค
1,055มีโอกาสไหลกลับลงไปบริเวณ1,050 และ1,045จุด
ภาพราย60นาทีราคายืน เหนือเส ้นUptrend แต่ยัง มีราคาHigh ทีต
่ ่ากว่าHigh ก่อนหน า้

Day Trade Trading 1,055 - 1,065
Trend Trade Open Short 1,065 Stop 1,068

GOU19

ปิ ด

1,541.00

-5.60

และอยูใ่ ต ้เส ้นEMA 25 โดยMACD อยูใ่ นขาลงจึงคาดว่าราคาจะไปทีแ
่ นวรับถัดไป

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

11M Trend
Performance

(-0.36%)

สะสมกาล ัง
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“เคลือ
่ นไหวแคบๆสะสมกาลังในกรอบ
ขาขึน
้ ”หลังตลาดหุ ้นสหรัฐดีดตัวขึน
้ ได ้บ ้างรับหุ ้นกลุม
่ พลังงานที่
บวกขึน
้ ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกขณะทีร่ าคาทองคาถูกถ่วงด ้วย
ดอลลาร์สหรัฐทีแ
่ ข็งค่าขึน
้ เมือ
่ ค่าเงินปอนด์รว่ งลงตามความวิตกที่
ิ แบบไร ้ข ้อตกลงหลังนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
มากขึน
้ เกีย
่ วกับเบร็กซท
้ า
จะเปิ ดสมัยประชุมสภาอย่างเป็ นทางการในวันที่ 14ต.ค.ล่าชากว่
ั
่
ึ
ิ
กาหนดการเดิม 2สปดาห์ซงจะลดเวลาทีส
่ มาชกสภานิตบ
ิ ัญญัต ิ
ิ แบบไร ้ข ้อตกลงอย่างไรก็ตามความวิตก
อาจพยายามสกัดเบร็กซท
ต่อแนวโน ้มเศรษฐกิจโลกถดถอยและความคาดหวังต่อการปรับลด
่ องคาและ
ดอกเบีย
้ ของเฟดยังคงเป็ นแรงผลักดันเงินทุนไหลเข ้าสูท
หนุนแนวโน ้มขาขึน
้ ของทองคาได ้ต่อเนื่องโดยล่าสุดSPDR ยังปรับ
เพิม
่ การถือครองทองคาขึน
้ อีก9.09ตันสว่ นคืนนี้จับตาตัวเลขจีดพ
ี ี
ื้ บ ้านทีร่ อปิ ดการขายของสหรัฐคาดจะ
ไตรมาส2และตัวเลขยอดซอ
อ่อนตัวลงและสง่ ผลบวกต่อราคาทองคา

Day Trade Trading Long 1,536 – 1,555
Trend Trade Open Long 1,536 Stop 1,532
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แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,545/ 1,560

แนวร ับ

1,536 / 1,525

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาอยูใ่ นกรอบAscending และอยูใ่ นช่วงการพักตัวโดยMACD ยัง เป็ น
ขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาสะสมกาลังเพือ
่ ขึน
้ ต่อไปได ้
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Block Trade Corner
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BULLISH
STOCK

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

PRM

9.05

0.55

6.47%

ERW

5.60

0.20

3.70%

PTG

21.60

1.30

6.40%

220.00

3.00

1.38%

5.50

0.15

2.80%

AEONTS
TTA

Rating

BEARISH
STOCK

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

LH

10.70

-0.40

-3.60%

BJC

53.25

-2.00

-3.62%

328.00

-3.00

-0.91%

EGCO

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 ดLong หุ ้นฝั่ งBullish ทีร่ าคาATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาสูงกว่าจุดเข ้าและเปิ ดShort หุ ้นฝั่ งBearish ที่
ราคาATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาตา่ กว่าจุดเข ้า
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