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S50U19

ปิ ด

1,125.20 จุด

1 สิงหาคม 2562

+2.00

จุด

10M Trend
Performance

(+0.18%)

+167.05%

ลง...หล ังผิดหว ังเฟด

ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ ปรับลง ” รับความผิดหวังจากผลการประชุม
ั ญาณในเชงิ
เฟด หลังลดดอกเบีย
้ 0.25% ตามคาด และไม่ได ้สง่ สญ
Dovish มากกว่าทีต
่ ลาดคาด โดยประธานเฟดระบุวา่ การลดดอกเบีย
้
ั ญาณถึงการเริม
ครัง้ นี้ไม่ได ้เป็ นการสง่ สญ
่ ต ้นของวงจรการผ่อนคลาย
ทางการเงินในอนาคต สง่ ผลให ้ตลาดหุ ้นสหรัฐร่วงลงแรงและตลาด
้ ้เปิ ดปรับตัวลงตามกัน และนักลงทุนลดความ
หุ ้นภูมภ
ิ าคเชานี
คาดหวังต่อการไหลเข ้าอย่างต่อเนื่องของเงินทุนต่างชาติมายัง
ภูมภ
ิ าคและไทย อีกทัง้ การเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐและจีนสหรัฐ
ั ญาณความคืบหน ้า แม ้ระบุจะกลับมาเจรจาค ้าอีกครัง้ ใน
แทบไม่มส
ี ญ
ก.ย. จากปั จจัยภายนอกทีเ่ ป็ นลบมีแนวโน ้มจะกดดันบรรยากาศการ
ลงทุนในSET50 และ S50U19 กลับมาปรับตัวลงต่อ ขณะทีน
่ ้ าหนัก
จากประเด็นบวกเรือ
่ งมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจน่าจะแผ่วลง หลัง
ั เจนออกมา
จากทีย
่ งั ไม่มรี ายละเอียดชด

Day Trade Trading Short 1,112 - 1,130
Trend Trade Open Short 1,125 Stop 1,130

GOU19

ปิ ด

1,430.00

-7.80

แนวต้าน

1,130 / 1,134

แนวร ับ

1,120 / 1,112

ภาพทางเทคนิค

้ อีก
ภาพราย 60 นาที ราคารีบาวด์ในวันทีผ
่ ่านมา ขณะที่ MACD วกตัวกลับมาส่งสัญญาณซือ
ครัง้ จึงทาให ้คาดว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะรีบาวด์ตอ
่ ในวันนี้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ร่วง...ดอลลาร์แข็งร ับเฟด

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ แกว่งตัวลง ” หลังเฟดไม่ได ้สง่
ั ญาณในเชงิ ผ่อนคลายทางการเงินมากกว่าทีต
สญ
่ ลาดคาดการณ์ไว ้
่
แม ้เปิ ดชองทีจ
่ ะดาเนินการอย่างเหมาะสมในการรักษาการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐ และดอลลาร์สหรัฐเดินหน ้าแข็งค่าขึน
้ ต่อ
ิ
เทียบสกุลเงินสาคัญรับประเด็นดังกล่าว สง่ ผลให ้ราคาทองคาเผชญ
แรงขายหนัก และปรับตัวร่วงลงแรง ขณะทีน
่ ักลงทุนรอจับตาตัวเลข
จ ้างงานนอกภาคเกษตรประจาเดือนของก.ค.ของสหรัฐในคืนนี้ ซงึ่
คาดว่าจะเพิม
่ ขึน
้ 165,000 ตาแหน่ง หากออกมาเพิม
่ ขึน
้ มากกว่า
คาดจะยิง่ กระตุ ้นมุมมองเรือ
่ งเฟดไม่เร่งผ่อนคลายทางการเงิน และ
กดดันทองคาให ้มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อ นอกจากนี้ยงั มีประเด็นต ้อง
ิ แบบไร ้ข ้อตกลง
ติดตามทัง้ ความเป็ นไปได ้มากขึน
้ ของการเบร็กซท
รวมถึงการขาดความคืบหน ้าระหว่างสหรัฐและจีนในการเจรจาการค ้า
สว่ น SPDR ถือทองคาลงไม่มาก 1.47 ตันวานนี้ มองยังไม่มน
ี ัยยะ
ั ้ มีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบ $1,400ก่อน
ราคาทองคาระยะสน

Day Trade Trading Short 1,405 – 1,420
Trend Trade Wait & See
For GF10Q19 Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

10M Trend
Performance

(-0.54%)
แนวต้าน
แนวร ับ

+335.94%

แนวต้ าน / 1,150/1,155
1,431
1,438
แนวรับ / 1,138/1,130
1,409
1,400

ภาพทางเทคนิค
ภาพราย 60 นาที ราคาอ่อนตัวลงหลังดีดตัวขึน
้ ไปทดสอบแนวต ้านและไม่สามารถผ่านไปได ้
ในขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองวกตัวส่งสัญญาณขายอีกครัง้ จึงทาให ้คาดว่าราคามีแนวโน ้มทีจ
่ ะ
อ่อนตัวลงต่อไปได ้
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Block Trade Corner

1 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)

COM7

25.25

1.25

5.21%

TTCL

10.80

0.60

5.88%

7.35

0.15

2.08%

IVL

41.00

0.50

1.23%

QH

3.04

0.02

0.66%

THANI

Rating

BEARISH
STOCK
ORI

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
8.15

-1.25

Rating

-13.30%

**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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