ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,077.60 จุด

30 สิงหาคม 2562

+15.30

จุด

ลุน
้ Trade talk อีกรอบ
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม“อิงทางขึน
้ แบบจากัดมากขึน
้ ”
บรรยากาศการลงทุนจากภายนอกกลับมาอิงทางบวกบนความ
ความหวังต่อการเจรจาทางการค ้ากลับมาหนุนตลาดหุ ้นอีกครัง้ 
ล่าสุดรัฐบาลจีนยืนยันว่ากาลังหารือกับสหรัฐเกีย
่ วกับการจัดประชุม
เพือ
่ เจรจาการค ้าในเดือนก.ย.พร ้อมประกาศเจตนารมณ์ทจ
ี่ ะ
แก ้ปั ญหาความขัดแย ้งทางการค ้ากับสหรัฐอย่างสงบขณะทีใ่ กล ้ถึง
้
เสนตาย(1ก.ย.)ซ
งึ่ เป็ นวันทีจ
่ น
ี และสหรัฐมีกาหนดขึน
้ ภาษี นาเข ้า
ิ ค ้าระหว่างกัน อย่างไรก็ตามความกังวลต่อแนวโน ้มเศรษฐกิจ
สน
โลกจะถดถอยยังคงอยู่ ขณะทีน
่ ั กลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจ
สาคัญของหลายประเทศและInverted yield curve กันอย่าง
ิ ต่อไปสว่ นภายในแรงหนุนจากมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ
ใกล ้ชด
รอบ2จางหายไปหลังรัฐบาลเลือ
่ นเข ้าครม.แบบไม่มก
ี าหนดสง่ ผล
ให ้S50U19แนวโน ้มอิงทางขึน
้ แบบจากัดไปบริเวณ 1,085

Day Trade Trading Long 1,072 - 1,085
Trend Trade Open Long 1,072 Stop 1,070
Target 1085

GOU19

ปิ ด

1,531.70

11M Trend
Performance

(+1.44%)
แนวต้าน

1,080 / 1,085

แนวร ับ

1,070/ 1,065

ภาพทางเทคนิค

่ นวโน ม
ภาพราย60นาทีราคาขึน
้ มาบริเวณเส ้นDowntrend ประกอบกับMACD เข ้าสูแ
้ ขา
ขึน
้ แต่Modi.Sto เข ้าสู่ Overbought แล ้วจึงคาดว่าราคาจะอยูใ่ นกรอบSideways

-10.30 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

11M Trend
Performance

(-0.67%)

พ ักต ัวรอความคืบหน้าเพิม
่ เติม
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“พักตัว”แรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่
แข็งค่าขึน
้ และความคาดหวังต่อการได ้ข ้อยุตเิ ชงิ บวกจากการเจรจา
การค ้าระหว่างสหรัฐและจีนทีม
่ ส
ี ัญญาณสง่ ออกมาทัง้ สองฝั่ งว่าจะ
เกิดขึน
้ ในเดือนก.ย.นี้ ้ แต่ขณะเดียวกันยังคงมีความกังวลต่อ
แนวโน ้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และนั กลงทุนกาลังจับตา
ตัวเลขเศรษฐกิจของทัง้ สองประเทศโดยเฉพาะตัวเลขภาคการผลิต
ของจีนทีจ
่ ะมีการรายงานออกมาในชว่ งสุดสัปดาห์นี้ซงึ่ จะสะท ้อนถึง
ผลกระทบจากสงครามการค ้าทีม
่ ต
ี อ
่ ภาพเศรษฐกิจ สง่ ผลให ้ราคา
ทองคายังคงแกว่งตัวในกรอบทางขึน
้ แม ้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
ออกมาค่อนข ้างไร ้ทิศทางเมือ
่ คืนนี้ โดยจีดพ
ี ไี ตรมาส2ขยายตัวตาม
คาดที่ 2% แต่ตัวเลขบ ้านอ่อนแอกว่าคาดขณะทีว่ านนี้ SPDR ปรับ
ื้
ลดการถือครองทองคาลงเล็กน ้อย2.05ตันเมือ
่ เทียบกับการเข ้าซอ
สะสมเพิม
่ ขึน
้ มากว่า6.6% ในเดือนส.คโดยรวมสง่ ผลให ้ราคา
ั ้ ในกรอบหลักทางขึน
ทองคาพักตัวในชว่ งสน
้

Day Trade Trading Long 1,520 – 1,540
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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+172.42%

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,545/ 1,560

แนวร ับ

1,525 / 1,515

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาปรับตัวลงมาหลุดเส ้นEMA 75 และMACD เข ้าสูใ่ นแดนขาลงอีกทัง้ 
Modi.Sto ก็ปรับตัวลงเช่นกันจึงคาดว่าราคาจะลงไปทีแ
่ นวรับ
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Block Trade Corner

30 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
ESSO

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
8.75

0.95

12.18%

BCP

27.50

1.75

6.80%

SPRC

8.80

0.95

12.10%

TMB

1.52

0.08

5.56%

IRPC

3.88

0.34

9.60%

Rating

BEARISH
STOCK
VNG
BDMS
CHG

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
4.86

0.00

0.00%

23.40

0.00

0.00%

2.42

-0.02

-0.82%

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

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ486

www.poems.in.th

