ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,100.40

13 กันยายน 2562

-12.10

จุด

12M Trend
Performance

(-1.09%)

+207.82%

ECB new stimulus
ตลาดหุ ้นไทย“ฟื้ นตัวได ้บ ้าง”แรงหนุนมาจากความต ้องการลงทุนใน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งมีมากขึน
สน
้ หลังECB ปรับลดอัตราดอกเบีย
้ เงินฝาก
่
ื้ พันธบัตร
0.1%ลงสูระดับ-0.5%ตามคาดและมีการประกาศเข ้าซอ
วงเงิน2หมืน
่ ล ้านยูโรต่อเดือนเริม
่ ตัง้ แต่เดือนพ.ย.นี้ แม ้ว่าน ้อยกว่า
ทีต
่ ลาดคาดทีร่ ะดับ3หมืน
่ ล ้านยูโรแต่คงชว่ ยเพิม
่ สภาพคล่องใน
ตลาดในระดับหนึง่ กอปรกับความวิตกต่อสงครามการค ้าผ่อนคลาย
ลงต่อเนื่องล่าสุดปธน.ทรัมป์ สง่ สัญญาณเชงิ บวกต่อการเจรจา
การค ้ากับจีนโดยระบุเตรียมทาข ้อตกลงการค ้าชั่วคราวกับจีน
นอกจากนี้นักลงทุนยังคาดหวังFED ลดดอกเบีย
้ ลงอีก0.25% ใน
การประชุมสัปดาห์อย่างไรก็ตามจับตานั กลงทุนต่างชาติกันต่อหลัง
วานนี้กลับมาขายสุทธิSET50 Futures วันแรกในรอบ12วันทาการ
คาดว่าเป็ นการLongcoverขณะทีน
่ ั กลงทุนรอความชัดเจนจากการ
ประชุมเฟดสง่ ผลให ้วันนี้การฟื้ นตัวของตลาดมองยังจากัด

Day Trade Trading Long 1,098 - 1,110
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,500.30

-6.60

PhillipResearch

แนวร ับ

1,098/ 1,095

ภาพราย60นาทีราคาหลุดเส ้นEMA 25 และEMA 10 ประกอบกับ MACD และModi.Sto
ปรั บตัวลง แต่ยัง มีเส ้นEMA 75 ประคองแนวรั บไว ้จึง คาดว่าราคาจะSideways 1098 –
1105

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ราคาทองคาสปอต“sideways”หลังดีดตัวแรงขึน
้ ทดสอบ$1,525
รับECBออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ยิง่ กระตุ ้น
คาดการณ์ FED ดาเนินนโยยายทางการเงินในเชงิ Dovish มากขึน
้
ในการประชุมวันที่ 17-18นี้ ซงึ่ FEDfund futures สะท ้อนมุมมอง
ของเทรดเดอร์ถงึ โอกาสกว่า 95%ทีเ่ ฟดจะลดดอกเบีย
้ ลงอีก
0.25%อย่างไรก็ตามดอลลาร์สหรัฐค่อนข ้างผันผวนดีดตัวแข็งค่า
้ ้ อีกทัง้
เมือ
่ คืนทีผ
่ ่านมาแต่ไม่ยน
ื และอ่อนค่ากลับมาทรงตัวเชานี
ประเด็นสงครามการค ้าผ่อนคลายลงตามลาดับสง่ ผลราคาทองคา
ย่อตัวกลับลงมาตา่ กว่า$1,500 อีกรอบคาดว่าราคาทองคาจะ
แกว่งตัวรอความชัดเจนจากการประชุมเฟด หากลดดอกเบีย
้ ตามคาด
หรือมากกว่าทีค
่ าด จะหนุนราคาดีดตัวขึน
้ อีกครัง้ และเดินหน ้าต่อไป
ในกรอบแนวโน ้มหลักทางขึน
้ คืนนี้จับตากันต่อกับตัวเลขค ้าปลีก
ื่ มั่นผู ้บริโภคสหรัฐ
และดัชนีความเชอ

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

1,105 / 1,110

ภาพทางเทคนิค

12M Trend
Performance

(-0.44%)

Waiting for FED

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

แนวต้าน

+420.49%

แนวต้ าน 1,505/
1,150/1,1551,515
แนวต้าน
1,138/1,130
แนวร ับ แนวรับ 1,495
/ 1,490

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาหลุดแนวรั บ1505จุดและหลุดเส ้นEMA 75 ทาให ้จัง หวะในการ
ปรั บ ตั ว ขึน
้ ต่อ เสีย ไปประกอบกั บ MACD และModi.Sto ปรั บ ตั ว ลงจึง คาดว่า ราคาจะ
Sideways 1495 – 1505
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Block Trade Corner

13 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

BEAUTY

2.92

0.10

3.55%

LPN

6.20

0.10

1.64%

SUPER

0.66

0.02

3.13%

AP

7.05

0.10

1.44%

26.25

0.25

0.96%

TVO

Rating

BEARISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

PTTEP

121.00

-2.50

-2.02%

GLOW

89.75

0.00

0.00%

AOT

73.00

-1.25

-1.68%

MINT

38.50

-0.50

-1.28%

MEGA

33.00

-0.50

-1.49%

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
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