ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,102.60

17 กันยายน 2562

+0.50

จุด

12M Trend
Performance

(+0.05%)

+207.82%

Oil price effects
ตลาดหุ ้นไทย“Sideways”โดยแรงหนุนทางบวกยังมีเข ้ามาบ ้าง
จากหุ ้นกลุม
่ พลังงาน หลังเมือ
่ คืนราคาน้ ามันดิบBrentปรับตัวสูงขึน
้
อีก14%รวม2วันกว่า33% จากเหตุการณ์โจมตีโรงกลั่นน้ ามันใน
ซาอุดอ
ิ าระเบียแต่ให ้น้ าหนั กด ้านความกังวลด ้านภาวะเศรษฐกิจโลก
แนวต้าน
1,105 / 1,110
ชะลอตัวลงเป็ นปั จจัยทีเ่ ข ้ามากดดันโดยสะท ้อนจากตัวเลขการผลิต
แนวร ับ
1,100/ 1,095
ภาคอุตสาหกรรมและตัวเลขค ้าปลีกของจีนทีอ
่ อกมาน ้อยกว่านั ก
่
วิเคราะห์คาดการณ์ไว ้มากสงผลให ้Sentiment ทัง้ ในภูมภ
ิ าคยังมี
ความกังวลและไม่สดใสขณะทีน
่ ั กลงทุนยังรอผลการประชุม FED
และ BOJ ในสัปดาห์นี้สว่ นปั จจัยภายในหุ ้นกลุม
่ ธนาคารพาณิชย์
ี้ จงเกณฑ์TFRS9 ของธปท.อย่างไรก็
น่าจะเงียบเหงาหลังการชแ
ื้ หุ ้นไทยอีกครัง้
ตามน่าจับตานั กลงทุนต่างชาติเริม
่ สง่ สัญญาณเข ้าซอ
ื้ สุทธิ1,069.29 ล ้านบาทและเข ้าซอ
ื้ สุทธิ
โดยวานนี้มส
ี ถานะเป็ นซอ
SET50 Index Futures เพิม
่ ขึน
้ อีก6,955สัญญาอาจเป็ นสัญญาณ ภาพทางเทคนิค
การไหลเข ้าของเงินทุนทีจ
่ ะหนุนตลาดหุ ้นไทยขึน
้ ได ้ระยะถัดไป
ภาพราย60นาทีราคายัง คงแกว่ง ตัวในกรอบSideways และมีการยกLow ทีส
่ ูง กว่าแท่ง

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

GOU19

ปิ ด

1,505.60

เทียนก่อนหน ้านี้ขน
ึ้ เรือ
่ ยๆประกอบกับMACD และModi.Sto วกตัวขึน
้ มาเช่นกันจึง คาดว่า
ราคาจะขึน
้ ไปได ้

0.00

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

Await for FED Meeting

12M Trend
Performance

(0.00%)
แนวต้าน

+420.49%

1,510/
แนวต้1,515
าน 1,150/1,155
1,500แนวรั
/ 1,495
บ
1,138/1,130

ราคาทองคาสปอต“Sideways”จากค่าเงินดอลลาร์ทแ
ี่ ข็งค่าขึน
้ แม ้
แนวร ับ
วานนี้จะมีการประกาศตัวเลขค ้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ของจีนทีอ
่ อกมาน ้อยกว่าทีน
่ ั กวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว ้แต่เม็ดเงิน
ลงทุนยังคงไหลเข ้าไปยังตลาดน้ ามันเป็ นอย่างมากจากเหตุการณ์
การโจมตีโรงกลั่นน้ ามันในซาอุดอ
ิ าระเบียอย่างไรก็ตามจับตาความ
กังวลเรือ
่ งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและโอกาส
่ ารตอบโต ้กันในตะวันออกกลางหากมีมากขึน
ทีจ
่ ะนาไปสูก
้ คาดจะยิง่
ิ ทรัพย์ปลอดภัยขณะทีน
หนุนความต ้องการสน
่ ั กลงทุนยังคงติดตาม
การประชุมFOMC ในวันที่ 17-18ก.ย.นี้โดยคาดการณ์การปรับ
อัตราดอกเบีย
้ ลง25bps ถ ้าออกมาตามคาดจะสง่ ผลบวกให ้ราคา
ทองคาปรับตัวขึน
้ ได ้ต่อไปสว่ นกองทุนSPDR ยังคงสัดสว่ นการถือ
ทองคาในพอร์ตทีร่ ะดับ874.51ตันซงึ่ คาดว่าการเคลือ
่ นย ้าย
เงินทุนยังอยูใ่ นลักษณะรอผลการประชุมFED อย่างเป็ นทางการ
ภาพทางเทคนิค
่ กัน
เชน
ภาพราย60นาทีราคายังยืนเหนือเส ้นEMA 10 หลัง จากดีดตัวขึน
้ จากแนวรั บโดยMACD

Day Trade Trading 1,495– 1,510
Trend Trade Wait & See
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Block Trade Corner

17 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

MEGA

33.75

0.75

2.27%

PTTEP

125.00

2.50

2.04%

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

MAJOR

24.50

-0.50

-2.00%

IVL

34.25

-2.75

-7.43%

SCC

426.00

-12.00

-2.74%

AAV

3.16

-0.08

-2.47%

136.50

-2.00

-1.44%

BH

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู และลดลง ตาม
จานวนแท่งสเี ข ้มจากมากไปนอ้ ยตามลาดับ
% 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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