ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,106.20

10 กันยายน 2562

+0.90

จุด

(+0.08%)

ลุน
้ ได้จากภายนอก และต่างชาติ
ตลาดหุ ้นไทยแนวโน ้ม“ลุ ้นขยับขึน
้ ”นั กลงทุนคาดหวังมาตรการ
ผ่อนคลายทางการเงินทงั ้ การทาQE และลดดอกเบีย
้ จากECB ใน
การประชุมวันที่ 12นี้อีกทัง้ ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกทีพ
่ ุ่งขึน
้ เป็ น
บวกต่อหุ ้นพลังงานหลังตอบรับรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ของ
ซาอุดอ
ิ าระเบียทีม
่ ค
ี วามมุง่ มั่นจากัดการผลิตน้ ามันของกลุม
่ โ อเปก
นอกจากนี้ประเด็นสงครามการค ้าสหรัฐ-จีนทีส
่ ง่ สัญญาณการจะ
กลับมาเจรจากัน และความกังวลเรือ
่ งHardBrexitผ่อนคลายลง
ื้
ล ้วนเป็ นปั จจัยชว่ ยหนุนตลาดหุ ้นให ้ปรับขึน
้ กอปรกับการกลับมาซอ
ื้ ฟิ วเจอร์ส 9วัน
สุทธิของต่างชาติในตลาดหุ ้นวานนี้และเข ้าซอ
ติดต่อกันกว่า 7.4หมืน
่ สัญญายิง่ สนั บสนุนมุมมองเรือ
่ งเงินทุนจะ
้
ไหลกลับเข ้ามาในตลาดหุ ้นไทยในไม่ชานี้ขณะทีว่ ันนี้จับตา
มาตรการกระตุ ้นการท่องเทีย
่ วจากการประชุมครม. สง่ ผล
ให ้S50U19 มีลุ ้นจะปรับตัวขึน
้ ไปทดสอบ1,110 และ1,115 จุด

Day Trade Trading Long 1,100 - 1,110
Trend Trade Hold Long 1,104 Stop 1,100
Target 1,110/1,115

GOU19

ปิ ด

1,506.50

-5.80

12M Trend
Performance

+207.82%

แนวต้าน

1,110 / 1,115

แนวร ับ

1,100/ 1,090

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคายืน เหนือเส ้นEMA 25 แต่ยัง อยู่ใ ต ้เส ้นDowntrend ประกอบกั บ
เครือ
่ งมือทัง้ สองสัญญาณปรับตัวลงจึงคาดว่าราคาจะปรับตัวลงในเช ้านี้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.38%)

12M Trend
Performance

+420.49%

Temporary dip

แนวต้ าน 1,150/1,155
ั ้ อิงทางอ่อนตัว”หลังร่วงลงทา
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“ระยะสน
แนวรับ
1,138/1,130
จุดตา่ สุดในรอบ2สัปดาห์หลุดระดับ$1500เนื่องจากความ
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งมีมากขึน
ต ้องการลงทุนในสน
้ และอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึน
้ จากสถานการณ์การค ้าระหว่างสหรัฐและจีน
ิ รมว.คลังสหรัฐ
เริม
่ สง่ สัญญาณด ้านบวกหลังจากนายสตีเวนมนูชน
แนวต้าน
1,510/ 1,520
้
ระบุวา่ สหรัฐและจีนมีความคิดเห็นร่วมกันเกีย
่ วกับการบังคับใชกลไก
แนวร ับ
1,495 / 1,485
ิ ทางปั ญญาแรงกดดันเพิม
ในการป้ องกันการขโมยทรัพย์สน
่ เติมยัง
มาจากSPDR ปรับลดการถือครองทองคาลง7.33ตันวานนี้
อย่างไรก็ตามแรงหนุนต่อราคาทองคาทางขึน
้ ในระยะกลางมาจาก
่ แนวโน ้มการปรับลดอัตราดอกเบีย
หลายปั จจัยเชน
้ ของเฟดความ
วิตกต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงแนวโน ้มการเพิม
่
ี และจีนอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานว่าจีน
สารองทองคาของรัสเซย
เพิม
่ ทองคาเกือบ100ตันในทองคาสารองนั บตัง้ แต่เดือนธ.ค.ปี ท ี่
ี ซอ
ื้ ทองคากว่า106ตันในปี นี้คืนนี้จับตากันต่อ ภาพทางเทคนิค
ผ่านมาขณะทีร่ ัสเซย
ภาพราย60นาทีราคาลงมาอยู่ใ ต ้เส ้นDowntrend และอยู่ใ ต ้เส ้นEMA 10 ประกอบกับ
สาหรับตัวเลขตาแหน่งงานทีเ่ ปิ ดรับในสหรัฐ
MACD ยังอยูใ่ ต ้เส ้นSignal ในแดนขาลงจึงคาดว่าราคาจะลงต่อเนื่อง

Day Trade Trading 1,490– 1,505
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ486

www.poems.in.th

Block Trade Corner

10 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK
CK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

23.20

0.20

0.87%

9.45

0.10

1.07%

BH

140.00

3.50

2.56%

BA

9.75

0.00

0.00%

168.50

0.50

0.30%

UNIQ

BBL

Rating

BEARISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

SPALI

18.90

-0.50

-2.58%

BCP

26.75

0.00

0.00%

220.00

0.00

0.00%

CPN

67.75

-0.75

-1.09%

THAI

9.70

0.00

0.00%

AEONTS

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

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ486

www.poems.in.th

