ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1098.60

19 กันยายน 2562

-6.90

จุด

12M Trend
Performance

(-0.62%)

+207.82%

้ , ราคานา้ ม ันเริม
FED ลดดอกเบีย
่ นิง่
ตลาดหุ ้นไทยแนวโน ้ม“บวกได ้บ ้างแต่ไม่แรง”หลังตลาดภูมภ
ิ าค
แนวต้าน
1,105 / 1,110
เปิ ดบวกตามตลาดหุ ้นสหรัฐฯทีป
่ รับตัวขึน
้ เล็กน ้อยตอบรับมุมมองเชงิ
แนวร ับ
1,095/ 1,090
บวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯอีกทัง้ มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข ้าสูร่ ะบบ
เพิม
่ เติมอีก7.5หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯเพือ
่ ควบคุมอัตราดอกเบีย
้ 
repo rate ทีม
่ ก
ี ารผันผวนในวานนี้มองreaction จากทางFED ครัง้
นี้สง่ ผลในเชงิ บวกต่อSentiment การลงทุน ขณะที่ FED ปรับลด
ดอกเบีย
้ 0.25% ตามคาดมองตลาดรับไประดับหนึง่ แต่ไม่ได ้สง่
สัญญาณในเชงิ แข็งกร ้าวต่อการปรับลดดอกเบีย
้ ในชว่ งทีเ่ หลือของปี 
สว่ นราคาน้ ามันเริม
่ ทรงตัวมองแรงกดดันต่อตลาดหุ ้นไทยเบาบางลง
ด ้านปั จจัยภายในลุ ้นการประชุมครม.เศรษฐกิจพรุง่ นี้อาจจะสง่ ผลให ้
หุ ้นDomestic playได ้รับความสนใจอีกรอบโดยวานนี้นักลงทุน
ื้ SET50 Index Futures โดยมีสถานะNet Long
ต่างชาติยังคงซอ
4,702 สัญญาโดยรวมมองS50U19 วันนี้จะผันผวนในทางบวกแต่ ภาพทางเทคนิค
upside จากัด
ภาพราย60นาทีราคายืน เหนือเส ้นEMA 200 และเส ้นUptrend โดยModi.Sto วกตัวขึน
้

Day Trade Trading 1,095 - 1,110
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,511.30

ในเขตOversold จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ได ้ในเช ้านี้

+6.30

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ึ ร ับ Dollar แข็งและ FED
ซม

12M Trend
Performance

(+0.42%)
แนวต้าน

+420.49%

1,500/
แนวต้ าน 1,515
1,150/1,155
1,485/
แนวรับ 1,475
1,138/1,130

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“Sidewaysอิงทางอ่อนตัวลง”ภายหลัง
แนวร ับ
FED ประกาศลดอัตราดอกเบีย
้ Fed Funds 25bps อยูใ่ นระดับ
1.75-2.00% ตามทีค
่ าดการณ์เอาไว ้แต่มค
ี ณะกรรมการ FEDเพียง
ิ้
7คนจาก17คนทีม
่ องโอกาสการลดดอกเบีย
้ อีกหนึง่ ครัง้ ภายในสน
ปี นี้และครัง้ นี้นายJerome Powell ประธานFED ได ้แสดงมุมมองใน
เชงิ บวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯซงึ่ หากจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย
้
อีกครัง้ ก็ตอ
่ เมือ
่ เศรษฐกิจมีแนวโน ้มชะลอตัวลงจึงทาให ้Fund
่ ลาดBond อีกครัง้ โดยอัตราผลตอบแทนใน
Flow ไหลกลับเข ้าสูต
พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ เหนือระดับ1.8% อีกครัง้ หนึง่ 
และดัชนีDollar Index ปรับตัวแข็งค่าขึน
้ เล็กน ้อยจึงเป็ นปั จจัยที่
กดดันราคาทองคาโดยกองทุนSPDR สะสมทองคาเพิม
่ ขึน
้ อีก
3.23ตันแต่สง่ สัญญาณในการชะลอตัวลงในการสะสมทองคา
เบือ
้ งต ้นคาดราคาทองคาแกว่งตัวผันผวนอิงในทางลงทดสอบแนว
ภาพทางเทคนิค
รับบริเวณ$1,480-$1,485 ก่อน
ภาพราย60นาทีราคาSpot Gold หลุดเส ้นEMA 10 ก่อนทีจ
่ ะดีดตัวขึน
้ มาจากเส ้นแนวรั บ

Day Trade Trading 1,485 – 1,500
Trend Trade Wait & See
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Block Trade Corner

19 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

6.10

0.05

0.83%

19.00

0.20

1.06%

BBL

176.50

4.00

2.32%

ADVANC

229.00

4.00

1.78%

7.20

0.05

0.70%

CKP
SPCG

THANI

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

PTTGC

53.75

-4.50

-7.73%

PTT

45.75

-1.50

-3.17%

ORI

7.80

-0.25

-3.11%

ESSO

8.70

-0.55

-5.95%

STEC

19.50

-0.40

-2.01%

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู 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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