ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,105.30

9 กันยายน 2562

-0.80

จุด

12M Trend
Performance

(-0.07%)

+207.82%

มาตรการกระตุน
้ ความหว ัง

แนวต้าน
1,110 / 1,115
ตลาดหุ ้นไทยแนวโน ้ม"อิงในทางขึน
้ ต่อ"ได ้แรงหนุนจากความหวัง
แนวร ับ
1,100/ 1,090
ต่อมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศล่าสุดรายงาน
่
ตัวเลขสงออกของจีนเดือนส.ค.-1%ผิดจากทีต
่ ลาดคาด อีกทัง้ การ
สง่ ออกไปสหรัฐร่วงลงมากสะท ้อนผลกระทบจากสงครามการค ้าท ี่
ยืดเยือ
้ กระตุ ้นความหวังว่าจีนจะออกมาตรการเพิม
่ เติม หลังจาก
สัปดาห์ทผ
ี่ ่านมาจีนประกาศลดสารอง RRR ขณะทีน
่ ั กลงทุนให ้
ี
ั
น้ าหนั กต่อการประชุมอีซบใี นสปดาห์นี้และคาดการณ์วา่ จะมี
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งมากขึน
มาตรการ QE ออกมาหนุนเม็ดเงินไหลเข ้าสน
้ 
นอกจากนี้นักลงทุนคลายความกังวลต่อประเด็นการผ่านกฎหมาย
หลีกเลีย
่ งNodealBrexitและเปิ ดโอกาสเจรจากับEU เพือ
่ ขอ
่
้
ื
เลือ
่ นเวลาBrexitออกไปเป็ น31ม.ค.สวนการเข ้าซอสุทธิ
ต่อเนื่องในฟิ วเจอร์สเพิม
่ ความหวังต่อการไหลกลับเข ้ามาของ
เงินทุนต่างชาติสต
ู่ ลาดหุ ้นในระยะถัดไปมากขึน
้ สง่ ผลให ้
ภาพทางเทคนิค
S50U19 มีแนวโน ้มแกว่งตัวขึน
้ ไปทดสอบ1,110 และ1,115 จุด ภาพราย60นาทีราคาปิ ดGap ก่อนหน ้านี้และSideways ในกรอบแคบๆโดยMACD วกตัว

Day Trade Trading Long 1,100 - 1,115
Trend Trade Open Long 1,104 Stop 1,100

GOU19

ปิ ด

1,521.10

ลงต่ากว่าเส ้นSignal ในแดนขาขึน
้ และModi.Sto ก็ยัง ปรั บลงต่อเนื่องจึง คาดว่าดัชนีจะ
Sideways ในกรอบ1100 – 1110

+13.50 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

12M Trend
Performance

(+0.90%)

พ ักต ัวต่อ

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“พักตัวต่อ”หลังตอบรับเชงิ บวกต่อ
ตัวเลขการจ ้างงานนอกภาคเกษตรเพิม
่ ขึน
้ น ้อยกว่าตลาดคาดเพียง
130,000ตาแหน่ง แต่มแ
ี รงกดดันทองคาคาหลังธนาคารกลาง
สหรัฐ(เฟด)ออกมาสง่ สัญญาณเป็ นกลางต่อทิศทางอัตราดอกเบีย
้ 
ล่าสุดประธานเฟดระบุตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งและธนาคาร
กลางสหรัฐจะ“ดาเนินการอย่างเหมาะสม”อย่างต่อเนื่องเพือ
่
รักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเขายังระบุวา่ สหรัฐและเศรษฐกิจ
่ าวะเศรษฐกิจถดถอยนอกจากนี้การทีเ่ ม็ด
โลกไม่น่าจะก ้าวเข ้าสูภ
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งเนื่องจาก
เงินทุนไหลสว่ นหนึง่ ไหลกลับเข ้าไปยังสน
คลายความกังวลต่อสงครามการค ้าและตอบรับต่อความหวังเรือ
่ ง
่
่
ั
้
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจจากจีนสงผลให ้ราคาทองคาชวงสนยังคง
ี ใี นสัปดาห์นี้ และการประชุมเฟด
พักตัวต่อขณะรอดูการประชุมอีซบ
ในสัปดาห์ถัดไป

Day Trade Trading 1,510– 1,520
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+420.49%

แนวต้าน

1,525/ 1,535

แนวร ับ

1,515 / 1,500

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาหลุดเส ้นEMA 200 หลังจากขึน
้ ไปยืน เหนือแนวต ้านที่ 1525จุดได ้
โดยMACD วกตัวเดินหน ้าเหนือเส ้นSignal จึงคาดว่าราคาจะSideways ในกรอบ1515–
1535
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Block Trade Corner

9 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK
DELTA

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

50.50

3.00

6.32%

ORI

8.15

0.20

2.52%

THANI

7.25

0.15

2.11%

LPN

6.15

0.00

0.00%

84.50

0.75

0.90%

CPALL

Rating

BEARISH
STOCK
TTW

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

13.90

-0.20

-1.42%

9.75

-0.05

-0.51%

25.25

-0.25

-0.98%

QH

2.90

-0.02

-0.68%

PSL

8.75

-0.20

-2.23%

BA
MAJOR

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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