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S50U19

ปิ ด

1,148.50 จุด

11 กรกฎาคม 2562

+14.30

จุด

(+1.26%)

10M Trend
Performance

+167.05%

ั หุน
การเมืองชด
้ ดีด

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ปรับตัวขึน
้ ” โดยได ้รับแรงสนับสนุนจากปั จจัย
ทางการเมืองในเรือ
่ งของการโปรดเกล ้าฯ ครม. ชุดใหม่ แสดงถึง
ั เจน สง่ ผลดีตอ
ปั จจัยทางการเมืองทีม
่ ค
ี วามชด
่ ภาพรวมตลาดหุ ้น
ไทยดัน SET50 Futures ปรับตัวขึน
้ วานนี้กว่า 14.30 จุด พร ้อมกัน
กับในคืนทีผ
่ า่ นมา การแถลงการของนายเจอโรม พาวเวล แสดงถึง
โอกาสทีจ
่ ะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ในชว่ งปลายเดือนนี้ และราคา
น้ ามันดิบทีป
่ รับตัวขึน
้ จากตัวเลขสต๊อกน้ ามันดิบของสหรัฐปรับตัว
ลดลงกว่าคาดการณ์ สง่ ผลให ้ราคาน้ ามันดิบปรับตัวขึน
้ กว่า 4.56%
่ เดียวกัน อย่างไรก็ตามการ
คาดสง่ ผลดีตอ
่ ทิศทางตลาดหุ ้นไทยเชน
ปรับตัวขึน
้ ของตลาดไม่ได ้มาจากปั จจัยพืน
้ ฐานของการเติบโตจาก
ื้ ขายอย่าง
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน แนะนานักลงทุนซอ
ระมัดระวัง พร ้อมเฝ้ าติดตามการประชุม FOMC ในปลายเดือนนี้

Day Trade Trading Long 1,147 - 1,158
Trend Trade Open Long 1,147 Stop 1,145
Take 1,162

GOU19

ปิ ด

1,421.00

แนวต้าน

1,152 / 1,158

แนวร ับ

1,147 / 1,141

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาปรับตัวขึน
้ ทะลุ Downtrend Line พร ้อม MACD และ Modi. Sto. ที่
้ คาดราคามีโอกาสปรั บตัวขึน
ปรั บตัวขึน
้ พร ้อมส่งสัญญาณซือ
้ หากสามารถผ่านมายืนเหนือ
แนวต ้านสาคัญที่ 1,152 ได ้

+16.00 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+1.14%)

ั ลุน
FED ชด
้ ทองดีด

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ปรับตัวขึน
้ ” โดยได ้รับประเด็นสนับสนุน
จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ ของ FED หลังวานนี้
นายเจอโรม พาวเวล ระบุวา่ เศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐชะลอตัวลง
จากความไม่แน่นอนทีเ่ กิดจากความตึงเครียดทางการค ้ายังคงถ่วง
แนวโน ้มเศรษฐกิจสหรัฐ แสดงถึงโอกาสทีจ
่ ะมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบีย
้ ในปลายเดือนนี้ สง่ ผลกดดันดัชนีดอลลาร์ให ้อ่อนตัวลงกว่า
0.43 จุด สง่ ผลดีตอ
่ ทิศทางราคาทองคา โดยรวมคาดราคาทองคา
ยังสามารถปรับตัวขึน
้ ได ้ แนะนานักลงทุนจับตาการประชุม FOMC
ในชว่ งปลายเดือนนี้ คาดจะเป็ นปั จจัยหลักทีจ
่ ะกระทบแนวโน ้มราคา
ื้ ทองคาเพิม
ทองคา ขณะที่ SPDR ซอ
่ ขึน
้ 6.46 ตันหลังขายมาโดย
่
ตลอดตัง้ แต่ต ้นเดือน สงผลดีตอ
่ แนวโน ้มการปรับตัวขึน
้ ของราคา
ทองคา จับตาตัวเลข CPI ของทางสหรัฐทีค
่ าดจะออกมาที่ 0.2%
และคากล่าวแถลงของประธาน FED ในคืนนี้

Day Trade Trading Long 1,430 – 1,438
Trend Trade Open Long 1,430 Stop 1,426
Target 1,440

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,435 / 1,446

แนวร ับ

1,430 / 1,424

+335.94%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที ราคาทองคาปรั บตัวขึน
้ ทดสอบ Downtrend Line พร ้อม MACD ทีส
่ ง่
้ เหนือ Zero Line คาดราคามีโอกาสปรับตัวขึน
สัญญาณซือ
้ ได ้
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Block Trade Corner

11 กรกฎาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

TRUE

5.90

0.35

6.31%

TOP

68.00

1.50

2.26%

4.18

0.24

6.09%

TVO

28.25

0.50

1.80%

HMPRO

17.80

0.20

1.14%

BEAUTY

Rating

BEA RISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt)

Change (%)

TTW

13.90

-0.30

-2.11%

VNG

4.96

-0.04

-0.80%

TASCO

20.90

-0.40

-1.88%

GPSC

72.50

2.00

2.84%

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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