ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,107.60 จุด

5 สิงหาคม 2562

-12.10

จุด

11M Trend
Performance

(-1.08%)

+172.42%

ปัจจ ัยลบแวดล้อม
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ผันผวนอิงทางอ่อนตัว” ท่ามกลางความตึง
เครียดของสงครามการค ้าระหว่างจีนและสหรัฐ ล่าสุดจีนออกมาระบุ
ิ ค ้า
จะตอบโต ้สหรัฐ หลังปธน. ทรัมป์ ขูว่ า่ จะเรียกเก็บภาษี นาเข ้าสน
จากจีน อีกทัง้ ความขัดแย ้งระหว่างญีป
่ นและเกาหลี
ุ่
ใต ้ทีล
่ า่ สุดมีการ
ิ ธิพเิ ศษสง่ ออกระหว่างกัน ยังเป็ นแรงกดดัน
ยกเลิกกรายการสท
ในทางลงต่อตลาดหุ ้นทั่วโลกและสง่ ผลลบมายังตลาดหุ ้นไทย
ต่อเนื่อง สว่ นภายในแม ้เหตุระเบิดในกรุงเทพฯ จะเห็นตลาดตอบรับ
ไปในระดับหนึง่ และมีความคืบหน ้าเรือ
่ งการการควบคุมสถานการณ์
ได ้ แต่คงต ้องติดตามกันต่อและประเด็นของผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
และท่องเทีย
่ ว รวมถึงภาพของต่างชาติทก
ี่ ลับมาขายในตลาดหุ ้น
่
ไทย และ SET50 Futures มากขึน
้ สงผลให ้โดยรวมตลาดยังจะผัน
ผวนอิงทางอ่อนตัวในกรอบทางลง โดยมีการรีบาวด์ยังจากัด

Day Trade Trading Short 1,100 - 1,112
Trend Trade Hold Short 1,108 Stop 1,112
Target 1,100

GOU19

ปิ ด

1,451.70

+7.50

แนวต้าน

1,112 / 1,117

แนวร ับ

1,096 / 1,089

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที แม ้ว่าราคาจะเปิ ด Gap ลงมาในวันก่อนหน ้า แต่ก็ส ามารถทรงตัวจนดีดตัว
้ ในภาวะ Oversold จึงมีโอกาสทีร่ าคา
กลับขึน
้ มาได ้ ขณะที่ Modi. Sto. วกตัวส่งสัญญาณซือ
จะเดินหน ้ากลับขึน
้ มาได ้อีกครัง้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ิ ทร ัพย์ปลอดภ ัย
ไหลก ับมาสน

แนวต้าน

ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ย่อตัวบ ้าง หลังขึน
้ แรงต่อเนื่อง”
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหนุนราคาทองพุ่งขึน
้ ไปทดสอบ high เดิม
$1452 โดยได ้แรงหนุนจากประเด็นสงครามการค ้าทีต
่ งึ เครียดมาก
ขึน
้ และมีแนวโน ้มจะยืดเยือ
้ ต่อไป สว่ นรายงานการจ ้างงานนอกภาค
เกษตรของสหรัฐทีเ่ พิม
่ ขึน
้ 164,000 ตาแหน่งในเดือนก.ค. น ้อยกว่า
ในเดือนก่อนหน ้า กอปรกับ SPDR ถือทองคาเพิม
่ ขึน
้ 2.94 ตัน วานนี้
่
ล ้วนเป็ นแรงบวกทองคาในชวงนี้ อย่างไรก็ตามมีโอกาสทีร่ าคา
ทองคาจะพักตัวบ ้างหลังการปรับขึน
้ ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์กอ
่ นหน ้า
ยังต ้องจับตาตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐ และยุโรปในวันนี้กันต่อ
คาดออกมาทรงตัว สว่ นประเด็น BREXIT และประเด็นความขัดแย ้ง
ทางด ้านการค ้าจีน-สหรัฐ รวมถึงล่าสุดระหว่างญีป
่ นและเกาหลี
ุ่
ใต ้ดู
ร ้อนแรงขึน
้ เป็ นแรงหนุนต่อราคาทองคาทีม
่ แ
ี นวโน ้มหลักเป็ นทางขึน
้

Day Trade Trading Long 1,445 – 1,462
Trend Trade Wait & See
For GF10Q19 Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

11M Trend
Performance

(+0.52%)

แนวร ับ

+357.33%

แนวต้ าน / 1,150/1,155
1,454
1,462
แนวรับ / 1,138/1,130
1,445
1,438

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที ราคาเดินหนา้ ขึน
้ มาทดสอบแนวต ้านอีกครั ง้ แต่ยัง ไม่ส ามารถผ่านไปได ้
ในขณะที่ Modi. Sto. เริม
่ ชะลอตัวในภาวะ Overbought แล ้ว จึงทาให ้คาดว่าราคามีโ อกาส
ทีจ
่ ะพักตัวลงมาได ้
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Block Trade Corner

5 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
VNG

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
5.00

0.02

0.40%

KBANK

176.00

3.00

1.73%

INTUCH

63.50

0.00

0.00%

TTW

13.70

0.20

1.48%

SCB

138.50

0.50

0.36%

Rating

BEARISH
STOCK

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

IVL

38.75

-2.00

-4.91%

TVO

28.25

-0.25

-0.88%

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
ต่อ 494
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