ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,119.70 จุด

2 สิงหาคม 2562

-5.50

จุด

11M Trend
Performance

(-0.49%)

+172.42%

Trade war กระหนา
่
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ ลงต่อ ” ท่ามกลางความวิตกต่อสงครามการค ้า
ระหว่างสหรัฐและจีนจะยืดเยือ
้ และรุนแรงขึน
้ อีกเป็ นแรงกดดันต่อ
ิ
่
ี
ราคาสนทรัพย์เสยงร่วงลงแรง เนื่องจากล่าสุดปธน. ทรัมป์ ขูว่ า่ จะ
ิ ค ้าจากจีนเพิม
เรียกเก็บภาษี นาเข ้าสน
่ ขึน
้ อีก 3 แสนล ้านดอลลาร์ ใน
ิ ทรัพย์น้ ามันโลกร่วงลงแรง หลังจาก
วันที่ 1 ก.ย. กดดันราคาสน
ผิดหวังเฟดไปก่อนหน ้านี้ทไี่ ม่ได ้สง่ สัญญาณผ่อนคลายเพิม
่ เติม
ขณะทีเ่ ม็ดเงินต่างชาติทเี่ คยเป็ นแรงหนุนตลาดหุ ้นไทย เริม
่ ชะลอ
การไหลเข ้ามาในตลาดภูมภ
ิ าคและตลาดหุ ้นไทยในสัปดาห์นี้ กอปร
กับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกลงแรงเมือ
่ คืนทีผ
่ ่านมา WTI ลบเกือบ
8% รับความกังวลเรือ
่ งอุปสงค์ และมีรายงานว่าอุปทานจากสหรัฐ
เพิม
่ ขึน
้ ยิง่ เป็ นแรงกดดันต่อหุ ้นกลุม
่ พลังงานในบ ้านเรา โดยรวม
น้ าหนั กของปั จจัยภายนอกมีโอกาสกดดันตลาดหุ ้นปรับลงต่อ และ
บดบังความคาดหวังเรือ
่ งมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ สว่ น S50U19
น่าลงไปปิ ด Gap 1,112 จุด และมีโอกาสไหลลงต่อไปแถว 1,106

Day Trade Trading Short 1,106 - 1,125
Trend Trade Wait & see

RTXGL

ปิ ด

1,425.80

12.70

แนวต้าน

1,120 / 1,128

แนวร ับ

1,112 / 1,105

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที ราคาไหลลงมาต่อเนื่องตลอดวัน ทีผ
่ ่านมา ขณะที่ MACD อ่อนตัวลงต่อ
เช่นกัน จึงทาให ้คาดว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะปรับตัวลงไปปิ ด Gap ด ้านล่าง

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ฟื้ นกล ับแต่อาจติด high เดิม
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ รีบาวด์แรง แต่น่าจะแกว่งออกข ้าง ”
หลังยืนเหนือ $1400 ได ้ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค ้า
ระหว่างสหรัฐและจีนปะทุหนั ก ถ่วงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐ 10 ปี หลุดตา่ กว่า 2% อีกรอบ และกลับมากระตุ ้นการเข ้าถือ
ิ ทรัพย์ปลอดภัยเพิม
ทองคาในฐานะสน
่ ขึน
้ โดยดอลลาร์ทแ
ี่ ข็งค่า
ขึน
้ มาก่อนหน ้านี้เริม
่ ชะลอลงบ ้าง แม ้จะเห็นความผิดหวังต่อผลการ
ประชุมเฟดไปในวันก่อนหน ้า สว่ น SPDR ถือทองคาเพิม
่ ขึน
้ 4.4 ตัน
วานนี้เป็ นบวกต่อราคาทองคา จับตาความคืบหน ้าเรือ
่ งสงคราม
การค ้ากันต่อ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเฉพาะตัวเลข
แรงงานสาหรับตัวเลขจ ้างงานนอกภาคเกษตรประจาเดือนของก.ค.
ของสหรัฐคาดว่าจะเพิม
่ ขึน
้ 165,000 ตาแหน่ง หากออกมาดีกว่า
คาดจะกดดันราคาทองให ้ย่อตัวลงอีกรอบ โดยรวมราคาทองคาอาจ
กลับมา sideways

Day Trade Trading Long 1,422 – 1,442
Trend Trade Open Long 1,422 Stop 1,418
For GF10Q19 Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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10M Trend
Performance

(+0.90%)
แนวต้าน
แนวร ับ

+357.33%

แนวต้ าน / 1,150/1,155
1,436
1,442
แนวรับ / 1,138/1,130
1,422
1,415

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาทีของราคา Gold Spot ดีดตัวขึน
้ ไปทดสอบกรอบ Sideways แต่ไม่ส ามารภ
ผ่านขึน
้ ไปได ้ ขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองวกตัวลงอีกครัง้ จึงทาให ้คาดว่าราคามีโอกาสพักตัวลง
ต่อได ้

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th

Block Trade Corner

2 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK

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

EA

53.50

1.25

2.39%

TVO

28.50

-0.25

-0.87%

Rating

BEARISH
STOCK

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

TISCO

99.50

-1.50

-1.49%

THANI

7.20

-0.15

-2.04%

TCAP

57.75

-1.25

-2.12%

228.00

-9.00

-3.80%

10.40

-0.90

-7.96%

AEONTS
TKN

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู และลดลง ตาม
จานวนแท่งสเี ข ้มจากมากไปน ้อยตามลาดับ

% Win Rate (JULY-19)

+81.67%

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
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