ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1088.60

20 กันยายน 2562

-10.00

จุด

12M Trend
Performance

(-0.91%)

+207.82%

ลุน
้ รีบาวด์ แต่ย ังอ่อนแรง

ั ้ ๆ ก่อนในกรอบการอ่อนตัว” หลัง
ตลาดหุ ้นไทย “ลุ ้นรีบาวด์เพียงสน
แนวต้าน
1,095 / 1,100
วานนี้ลงแรง และมีประเด็นให ้ลุ ้นในเชงิ บวกได ้บ ้างวันนี้ ได ้แก่ การ
แนวร ับ
1,085/ 1,080
ประชุมครม.เศรษฐกิจ ทีน
่ ่าจะหนุนกลุม
่ รับเหมาฯกลับมาคึกคัก
รวมถึงแรงเก็งกาไรหุ ้นทีไ่ ด ้รับการปรับน้ าหนั กจาก FTSE ขณะทีห
่ ุ ้น
พลังงานน่าชะลอการปรับลงบ ้างหลังราคาน้ ามันโลกเริม
่ ทรงตัวได ้
สว่ นประเด็นภายนอกเนื่องจากตลาดตอบรับไปในระดับหนึง่ ต่อผล
การประชุมเฟด ไม่เห็นการสัญญาณในเชงิ Dovish เพิม
่ เติมออกมา
นั กลงทุนคงกลับมาจับตาการเจรจาการค ้าระดับเจ ้าหน ้าทีร่ ะหว่าง
สหรัฐและจีน ซงึ่ คาดจะมีความคืบหน ้าออกมาในวันนี้ โดยนั กลงทุน
มีความคาดหวังเชงิ บวกจากการเจรจารอบนี้ ก่อนจะมีการพบปะของ
เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับสูงต่อไปในสัปดาห์หน ้า อย่างไรก็ตามต ้องรอความ
ชัดเจน อีกทัง้ มีแรงกดดันต่อตลาดหุ ้นไทยจากภาพทางเทคนิค
รวมถึงนั กลงทุนสถาบันขายติดกัน 5 วัน เกือบ 9 พันล ้านบาท แม ้ยัง ภาพทางเทคนิค
ื้ เมือ
มีลุ ้นจากต่างชาติสลับกลับมาซอ
่ วานนี้
ภาพราย 60 นาที ราคาหลุดเส ้นแนวรั บและเส ้น EMA 10 ปรั บตัวลงมาเป็ นแนวต ้านเรื่อยๆ

Day Trade Trading Short 1,096 – 1,085
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,501.00

+2.10

โดย MACD อยูต
่ า่ กว่าเส ้น Signal และอ่อนตัวลงในแดนขาลง จึงคาดว่าราคาจะปรับตัวลง

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

กล ับมาทรงต ัวแถว $1,500

12M Trend
Performance

(+0.14%)
แนวต้าน

+420.49%

1,505/
แนวต้ าน 1,515
1,150/1,155
1,490/
แนวรับ 1,485
1,138/1,130

ราคาทองคาแนวโน ้ม “sideways ในกรอบการพักฐานต่อ" โดยการ
แนวร ับ
ดีดขึน
้ มาทรงตัวบริเวณ $1,500 ได ้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่
อ่อนค่าลง หลังเงินทุนไหลเข ้าสกุลเงินอืน
่ ๆ เนื่องด ้วยธนาคารกลาง
หลายแห่งหลีกเลีย
่ งการลดอัตราดอกเบีย
้ ขณะทีเ่ ฟดลดดอกเบีย
้ อีก
ั
ั
ครัง้ ในสปดาห์นี้ อีกทัง้ เงินปอนด์แข็งค่าขึน
้ เนื่องจากสญญาณบวก
เรือ
่ ง Brexit หลังนายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการ
ยุโรป (EC) ระบุถงึ ความคาดหวังทีจ
่ ะทาข ้อตกลงกับอังกฤษได ้ก่อน
้
เสนตายวั
นที่ 31 ต.ค. นอกจากนี้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง จาก
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดเมือ
่ คืนออกมาไร ้ทิศทาง โดยตัวเลขใน
ภาคทีอ
่ ยูอ
่ าศัย และตัวเลขขาดดุลบัญชเี ดินสะพัดออกมาในเชงิ บวก
ี้ าเศรษฐกิจทรงตัว และผู ้ขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก
แต่ดัชนีชน
เพิม
่ ขึน
้ สว่ นการเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐและจีนเป็ นอีกประเด็นที่
น่าจับตาหากมีความคืบหน ้าเชงิ บวกเพิม
่ เติมออกมาในวันนี้ มีโอกาส ภาพทางเทคนิค
กดดันราคาทองคาย่อตัวลงต่อ
ภาพราย 60 นาที ราคาทดสอบแนวต ้านที่ 1505 ก่อ นที่จ ะแกว่ง ตั ว ในกรอบ Sideways

Day Trade Trading 1,493 – 1,510
Trend Trade Wait & See
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Block Trade Corner
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BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

BDMS

24.00

0.60

2.56%

KBANK

165.00

1.00

0.61%

13.70

0.10

0.74%

TTW

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

5.80

-0.30

-4.92%

GPSC

69.75

-2.25

-3.13%

EA

48.25

-2.00

-3.98%

TASCO

20.40

-0.20

-0.97%

CKP

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 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

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th

