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S50U19

ปิ ด

1,141.30 จุด

9 กรกฎาคม 2562

-5.40

จุด

10M Trend
Performance

(-0.47%)

+167.05%

ฝรง่ ั เริม
่ ขาย

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนในกรอบ” แม ้จะได ้รับประเด็นบวกใน
เรือ
่ งของ FED มีแนวโน ้มเชงิ Dovish สง่ ผลดีตอ
่ บรรยากาศการ
่
ลงทุนในชวงทีผ
่ า่ นมา แต่ตวั เลขเศรษฐกิจของสหรัฐทีอ
่ อกมา
แข็งแกร่งในชว่ งนี้ก็อาจสง่ ผลต่อการปรับลดดอกเบีย
้ ของ FED
่ กัน แนะนานักลงทุนติดตาม การแถลงของนายเจอโรม พาวเวล
เชน
ประธาน FED ในชว่ งสองวันนี้ ในเรือ
่ งของภาวะเศรษฐกิจ และ
่
ึ
ทิศทางอัตราดอกเบีย
้ สหรัฐ ซงเป็ นปั จจัยหลักอย่างหนึง่ ต่อตลาดหุ ้น
ทัว่ โลก โดยรวมคาดตลาดหุ ้นไทยจะปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ
จากการทีน
่ ักลงทุนชะลอการลงทุน ขณะทีต
่ า่ งชาติกลับมาขายสุทธิ
ั ญาเป็ นผลลบต่อทิศทาง
ใน SET50 Futures วานนี้กว่า 8,687 สญ
่
ตลาด สวนปั จจัยทีย
่ งั คงต ้องติดตามคือ การจัดตัง้ รัฐบาลทีค
่ าดจะ
แล ้วเสร็จภายในเดือนนี้

Day Trade Trading 1,136 - 1,146
Trend Trade Open Long 1,137 Stop 1,135

GOU19

ปิ ด

1,406.20

-7.80

แนวต้าน

1,143 / 1,149

แนวร ับ

1,138 / 1,133

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาเริม
่ ยกตัวขึน
้ พร ้อม MACD เริม
่ วกตัวกลับขึน
้ มา และ Modi. Sto. ส่ง
้ ในเขต Oversold คาดราคามีโอกาสปรับตัวขึน
สัญญาณซือ
้ ได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.55%)

นิง่ ๆ รอเฟดประชุม

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ปรับตัวลง” โดยได ้รับแรงกดดันในเรือ
่ ง
ของความผิดหวังต่อตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีอ
่ อกมาดี สง่ ผลกระทบ
ต่อ คาดการณ์การปรับลดดอกเบีย
้ ของ FED สนับสนุนค่าเงิน
ดอลลาร์ให ้แข็งค่าขึน
้ กว่า 0.08% สง่ ผลกดดันราคาและบรรยากาศ
ิ ทรัพย์ปลอดภัยให ้ปรับตัวลง ขณะที่
การลงทุนในทองคาทีเ่ ป็ นสน
SPDR คืนวานนี้ลดการถือครองทองคาลง 1.17 ตัน สง่ ผลลบต่อ
ทิศทางราคาทองคา แนะนานักลงทุนจับคาแถลงรอบครึง่ ปี ของนาย
เจอโรม พาวเวล ประธาน FED ในชว่ งสองวันนี้ถงึ เรือ
่ งของภาวะ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ รวมไปถึงทิศทางอัตราดอกเบีย
้ ของสหรัฐ
ในชว่ งครึง่ ปี หลัง คาดจะเป็ นปั จจัยทีส
่ ง่ ผลแรงต่อราคาทองคา
พร ้อมกับจับตาตัวเลขตาแหน่งงานเปิ ดใหม่เดือนพฤษภาคม ของ
ทางสหรัฐ

Day Trade Trading 1,396 – 1,410
Trend Trade Wait&See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,410 / 1,416

แนวร ับ

1,400 / 1,396

+335.94%

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาทองค าปรั บ ตั ว ลงพร อ้ มเครื่อ งมือ ทั ง้ สองที่ยั ง คงปรั บ ตั ว ออกข ้าง
แสดงถึงแนวโน่มการขึน
้ ทีอ
่ อ
่ นแรง คาดราคาจะปรับตัวออกข ้าง
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Block Trade Corner

9 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

PRM

8.10

0.80

10.96%

PTG

19.50

1.10

5.98%

CBG

75.75

3.50

4.84%

INTUCH

63.00

0.50

0.80%

CPALL

86.50

0.00

0.00%

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

AOT

74.00

-0.75

-1.00%

BEM

11.30

0.00

0.00%

ROBINS

57.25

-1.00

-1.72%

LH

11.10

0.00

0.00%

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู และลดลง ตาม
จานวนแท่งสเี ข ้มจากมากไปน ้อยตามลาดับ
% Win Rate (JUNE-19)

+74.65%

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
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