ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,083.70 จุด

13 สิงหาคม 2562

-6.10

จุด

11M Trend
Performance

(-0.56%)

+172.42%

หนีไม่พน
้
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “แกว่งตัวลง” ความวิตกต่อผลกระทบจาก
์ ั่น
สงครามการค ้ายังคงเป็ นแรงกดดัน ล่าสุดโกลด์แมนแซคสห
คาดการณ์จด
ี พ
ี ไี ตรมาส 4 ของสหรัฐลงไปทีร่ ะดับ 1.8% จาก 2%
ขณะทีค
่ วามกังวลเรือ
่ งสงครามค่าเงินยังไม่ผ่อนคลายลง หลังจีน
กาหนดค่ากลางหยวนในทิศทางอ่อนลงต่อเนื่องและยังทาสถิตอ
ิ อ
่ น
่ งกงทีม
ค่าในรอบ11ปี นอกจากนี้สถานการณ์การประท ้วงในฮอ
่ ค
ี วาม
ิ
ี่ ง
รุนแรงขึน
้ ล ้วนเป็ นปั จจัยกระตุ ้นเงินทุนไหลออกจากสนทรัพย์เสย
่ น
ิ ทรัพย์ปลอดภัย สง่ ผลให ้ตลาดหุ ้นไทย และ
เข ้าไปสูส
ิ แรงกดดันและเคลือ
SET50Futures เผชญ
่ นไหวอิงทางอ่อนตัวลง
ต่อ แม ้คาดจะมีแรงเก็งกาไรหุ ้นปั นผล และการเข ้าสะสมหุ ้นพืน
้ ฐาน
่
ดีทรี่ าคาลงมามากในชวงทีผ
่ ่านมา เข ้ามารองรับการปรับลงของ
ตลาดอยูเ่ ป็ นระยะ แต่วันนี้คงต ้านทานแรงลบจากภายนอกได ้ยาก
S50U19 โอกาสไหลลงต่อไปบริเวณ 1,075 -1,070 จุด

Day Trade Trading Short 1,085 - 1,070
Trend Trade Open Short 1,081 Stop 1,085

GOU19

ปิ ด

1,502.50

-6.10

แนวต้าน

1,103 / 1,110

แนวร ับ

1,075 / 1,066

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที ราคาไหลลงต่อเนื่อง ในขณะทีเ่ ครือ
่ งมือทัง้ สองวกตัวส่ง สัญญาณขายอีก
ครัง้ จึงทาให ้คาดว่าราคามีโอกาสทีจ
่ ะพักตัวลงต่อมาได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.40%)

Strong safe haven
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “เปิ ดบวกแรง แต่สะสมกาลังต่อ” รอดู
ตัวเลข CPI ของสหรัฐในคืนนี้ ราคาทองคาอยูใ่ นแนวโน ้มหลักทาง
ขึน
้ แต่มองมีจังหวะชะลอการพุ่งขึน
้ ต่อ เมือ
่ ชนแนวต ้านบริเวณ
$1520 ท่ามกลางความอ่อนแอของตลาดหุ ้นทั่วโลก ความกังวลต่อ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และสงครามการค ้ายืดเยือ
้ อีกทัง้
เทรดเดอร์มองโอกาสสูงมากกว่า 70% ทีเ่ ฟดจะปรับลดดอกเบีย
้ ใน
เดือน ก.ย. ล ้วนยังสนั บสนุนราคาทองคาให ้ปรับตัวขึน
้ ได ้อีก ขณะที่
เงินทุนมีแนวโน ้มจะไหลเข ้าทองคาได ้มากขึน
้ หากปั จจัยทัง้ หลาย
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งยิง่ ติดลบ โดย
เป็ นลบรุนแรงขึน
้ และผลตอบแทนในสน
ล่าสุดรายงานจาก CFTC ระบุกองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู ้จัดการกองทุน
ื้ ทอง COMEX ในรอบสัปดาห์ทส
ิ้ สุดวันที่ 6 ส.ค. สว่ น
เพิม
่ การซอ
ี่ น
ETF ทองคา รายใหญ่อย่าง SPDR เข ้าถือทองคาเพิม
่ อีก 7.92 ตัน
เมือ
่ วานนี้

Day Trade Trading Long 1,510 – 1,530
Trend Trade Open Long 1,513 Stop 1,510
For GF10Q19 Wait & See
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แนวต้าน

1,515 / 1,535

แนวร ับ

1,496 / 1,480

11M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 ราคาแกว่งตัวในกรอบ โดยภาพรวมราคาสามารถยก Low ขึน
้ ได ้และอยู่ใ นช่วงr
พักตัวสร ้างฐาน จึงทาให ้คาดว่าราคาจะสะสมกาลังเพือ
่ ดีดตัวกลับขึน
้ อีกครัง้
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Block Trade Corner

13 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK

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

EPG

6.65

0.20

3.10%

SAMART

9.80

0.05

0.51%

39.25

0.75

1.95%

IVL

Rating

BEARISH
STOCK

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

CBG

73.50

-7.00

-8.70%

MTC

53.00

-5.75

-9.79%

THANI

7.05

-0.50

-6.62%

BCPG

18.80

-1.20

-6.00%

PRM

8.25

-0.60

-6.78%

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
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