ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,102.10

16 กันยายน 2562

+1.70

ราคานา้ ม ันผล ักด ันตลาด
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ปรับตัวขึน
้ ” คาดได ้แรงหนุนจากราคาน้ ามันดิบ
WTI ทีพ
่ ุ่งขึน
้ กว่า 15% หลังแท่นขุดเจาะน้ ามันดิบในซาอุดอ
ิ าระเบีย
่
ถูกโจมตี สงผลให ้กาลังการผลิตน้ ามันต่อวันทั่วโลกลดลงประมาณ
5% ซงึ่ เป็ นปั จจัยบวกหุ ้นกลุม
่ พลังงานและดัชนีตลาดหุ ้น อีกทัง้ การ
ปรับตัวขึน
้ ของ Bond yield สหรัฐฯในสัปดาห์ทผ
ี่ ่านมาสง่ สัญญาณใน
เชงิ บวกต่อ Market Sentiment โดยนั กลงทุนยังคงเฝ้ าติดตามการ
ประชุม FOMC ในวันพฤหัสบดีนี้โดยยังคงคาดว่าจะมีการปรับลด
อัตราดอกเบีย
้ ลง 25 bps (-0.25%) เป็ นความหวังเชงิ บวกต่อ Fund
ื้ SET50 Index futures
Inflow ขณะทีน
่ ั กลงทุนต่างชาติยังคงซอ
อย่างต่อเนื่องมากถึง 34,328 สัญญา ในสัปดาห์ทผ
ี่ ่านมา โดยรวม
้
เชานี้คาดปั จจัยต่างๆผลักดันให ้ SET50 Index Futures ปรับตัวขึน
้
ไปก่อน แต่ระหว่างวันอาจมีแรงขายทากาไรออกมาบ ้าง

ปิ ด

1,495.40

แนวต้าน

1,110 / 1,115

แนวร ับ

1,098/ 1,095

+207.82%

ภาพราย 60 นาที ราคาอยูใ่ ต ้เส ้น EMA 10 หลังจากทดสอบเส ้น EMA 25 โดย MACD เข ้าสู่
แดนขาลงแต่ราคาไม่ได ้ทา Low ทีต
่ า่ กว่าก่อนหนา้ นี้และยืนเหนือเส ้น EMA 200 จึง คาดว่า
ราคาจะดีดตัวขึน
้ ในเช ้านี้

-19.14 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

แนวต้าน

ราคาทองคาสปอต แนวโน ้ม “อิงทางขึน
้ ” หลังดีดตัวแรงกว่า $20
เหนือ $1,500 ตอบรับประเด็นการโจมตีแท่นขุดเจาะน้ ามันใน
ซาอุดอ
ิ าระเบีย แม ้เมือ
่ วันศุกร์ทผ
ี่ ่านมาราคาแกว่งตัวลงรับตัวเลขค ้า
ปลีกทีอ
่ อกมาสดใส โดยสัปดาห์นี้นักลงทุนยังคงจับตาการประชุม
FOMC ในวันที่ 17-18 นี้ เป็ นประเด็นหลัก ซงึ่ Fed Fund Futures
สะท ้อนมุมมองของเทรดเดอร์วา่ มีโอกาสเกือบ 100% ที่ FED จะทา
การปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ลงอีก 0.25% ซงึ่ จะสง่ ผลบวกต่อราคา
ทองคา ทางด ้านของ SPDR ยังคงสัดสว่ นการถือทองคาอยูท
่ ี่
874.51 ตัน ลดลงเพียง 4 ตันจากต ้นเดือนนี้ จึงคาดราคาทองคา
้ ้รายตัวเลขเศรษฐกิจจีน ได ้แก่
ยังคงทิศทางขาขึน
้ ต่อ ขณะทีเ่ ชานี
ตัวเลขอุตสาหกรรม และตัวเลขค ้าปลีกออกมาตา่ กว่าคาดมองยิง่ เป็ น
บวกต่อราคาทองคาระหว่างวัน

Day Trade Trading Long $1,505 – $1,515
Trend Trade Open Long 1,505 Stop 1,500

PhillipResearch

12M Trend
Performance

(-1.26%)

ั
จ ับตาดู FED สปดาห์
น ี้

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

12M Trend
Performance

(+0.15%)

ภาพทางเทคนิค

Day Trade Trading 1,098 - 1,115
Trend Trade Wait & See

GOU19

จุด

แนวร ับ

+420.49%

1,500/
แนวต้1,505
าน 1,150/1,155
1,490แนวรั
/ 1,480
บ
1,138/1,130

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที ราคาหลุดแนวรั บที่ 1495 ประกอบกับ MACD เข ้าสู่แดนขาลงแล ้ว แต่
Modi.Sto อยูใ่ นเขต Oversold จึงคาดว่าราคาจะ Sideways ที่ 1490 – 1500
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Block Trade Corner

16 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

PSL

9.05

0.55

6.47%

BLAND

1.52

0.00

0.00%

TTA

5.70

0.10

1.79%

MAJOR

25.00

0.00

0.00%

PSH

19.40

0.10

0.52%

Rating

BEARISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

BEAUTY

2.78

-0.14

-4.79%

GLOBAL

16.40

-0.10

-0.61%

TU

17.10

0.00

0.00%

GLOW

89.75

0.00

0.00%

CPN

68.00

-1.00

-1.45%

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 ด Long หุ ้นฝั่ ง Bullish ทีร่ าคา ATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาสูงกว่าจุดเข ้า และเปิ ด Short หุ ้นฝั่ ง Bearish ที่
ราคา ATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาตา่ กว่าจุดเข ้า

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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