ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,096.00จุด

5 กันยายน 2562

+14.80

จุด

การเมืองต่างประเทศผ่อนคลาย
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม“ Sidewaysup”ตามบรรยากาศการ
่ งกง
ลงทุนจากภายนอกทีเ่ ป็ นบวกจากความวิตกทางการเมืองในฮอ
่
และอังกฤษผ่อนคลายลงหลังผู ้นาฮองกงประกาศถอนร่างกฎหมาย
่ งกงจะ
สง่ ตัวผู ้ร ้ายข ้ามแดนและคาดการณ์สถานการณ์ประท ้วงในฮอ
ิ ล่าสุดสมาชก
ิ สภานิตบ
คลีค
่ ลายลงขณะทีป
่ ระเด็นเบร็กซท
ิ ัญญัต ิ
ิ แบบไร ้ข ้อตกลงกอปรกับมี
อังกฤษดาเนินการสกัดกัน
้ เบร็กซท
่
ั
ประเด็นธนาคารกลางจีนสงสญญาณปรับลดอัตราสว่ นเงินสารองของ
ธนาคารพาณิชย์ลงสว่ นภายในหุ ้นพลังงานน่าลุ ้นบวกได ้บ ้างตาม
ื่ สารอย่างADVANC
ราคาน้ ามันโลกทีฟ
่ ื้ นตัวขึน
้ และหุ ้นใหญ่กลุม
่ สอ
ปลดล็อกข ้อพิพาทกับTOT มีโอกาสขึน
้ แรงหนุนตลาดนอกจากนี้
้
ื
ื้
การทีต
่ า่ งชาติกลับมาซอสุทธิในตลาดหุ ้น880ล ้านบาทและซอ
ต่อเนื่องในฟิ วเจอร์สเป็ นวันที่ 6สง่ ผลให ้แรงกดดันเรือ
่ งการไหล
ออกของFlowในชว่ งทีผ
่ ่านมาเบาบางลง

Day Trade Trading Long 1,092 - 1,110
Trend Trade Open Long 1,095 Stop 1,092

GOU19

ปิ ด

1,550.60

+8.20

12M Trend
Performance

(+1.37%)
แนวต้าน

1,105 / 1,110

แนวร ับ

1,095/ 1,090

+207.82%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาทะลุกรอบSideways up โดยMACD วกตัวเดิน หน า้ เหนือ เส ้น
Signal จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ต่อไปได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.53%)

12M Trend
Performance

+420.49%

Higher high

แนวต้ าน 1,150/1,155
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“ย่อลงบ ้างยังลุ ้นเดินหน ้าสร ้าง High”
แนวรับ
1,138/1,130
หลังทองคาเดินหน ้าทาhigh ใหม่ในรอบปี เหนือ$1,555 เมือ
่ คืนที่
ผ่านมาแรงหนุนจากคาดการณ์นโยบายเชงิ ผ่อนคลายทางการเงิน
จากธนาคารกลางหลายแห่งจะผลักดันเงินทุนไหลเข ้ามายังตลาด
ทองคาล่าสุดธนาคารกลางจีนสง่ สัญญาณปรับลดอัตราสว่ นเงิน
แนวต้าน
1,560/ 1,585
สารอง(Reserve Ratio) ของธนาคารพาณิชย์ลงขณะทีน
่ ั กลงทุน
แนวร ับ
1,545 / 1,535
คาดการณ์ในระดับสูงว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบีย
้
ลงอีก 0.25% ในการประชุมเดือนนี้หลังตลาดหุ ้นทั่วโลกดีดตัวแม ้
ตลาดหุ ้นสหรัฐบวกขึน
้ จากตัวเลขขาดดุลการค ้าของสหรัฐลดลง
ขณะที่ Beige Book ระบุวา่ เศรษฐกิจมีการขยายตัวปานกลางและ
ภาคธุรกิจยังคงมีมม
ุ มองบวกต่อแนวโน ้มเศรษฐกิจรวมถึงความเห็น
ของเจ ้าหน ้าทีเ่ ฟดต่อการปรับลดดอกเบีย
้ ค่อนข ้างแตกแยกประเด็น
บวกต่อทองคายังมาจากเงินปอนด์ทฟ
ี่ ื้ นตัวขึน
้ และดอลลาร์ออ
่ นค่า
ภาพทางเทคนิค
ลงหลังคลายความกังวลเรือ
่ ง No deal Brexit นอกจากนี้SPDR
ภาพราย60นาทีราคาผ่านแนวต ้านขึน
้ มาทดสอบบริเวณHigh เดิมอีก ครั ง้ โดยMACD
ปรับเพิม
่ การถือครองทองคาขึน
้ ต่อเนื่องในสัปดาห์นี้อก
ี 17.59ตัน
เดินหน ้าในแดนขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะทะลุขน
ึ้ ไปทีแ
่ นวต ้านถัดไปได ้

Day Trade Trading Long 1,540– 1,555
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ486

www.poems.in.th

Block Trade Corner

5 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

BDMS

23.70

0.40

1.72%

PSH

19.20

0.40

2.13%

ICHI

7.80

0.30

4.00%

17.20

0.70

4.24%

2.42

0.08

3.42%

RS
CHG

Rating

BEARISH
STOCK
COM7

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

25.50

-0.75

-2.86%

2.78

-0.12

-4.14%

STEC

18.50

-0.40

-2.12%

KKP

70.00

-1.75

-2.44%

BCP

26.75

0.25

0.94%

BEAUTY

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ ง
ู และลดลง ตาม
จานวนแท่งสเี ข ้มจากมากไปน ้อยตามลาดับ
% Win Rate (Aug-19)

+84.97%

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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