ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,056.60 จุด

14 สิงหาคม 2562

-27.10

จุด

11M Trend
Performance

(-2.50%)

+172.42%

ความหว ังใหม่อาจไม่ยงยื
่ั น
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ดีดกลับได ้บ ้าง แต่ผันผวนระหว่างวัน” ตอบรับ
ประเด็นบวกต่อตลาดหุ ้นทั่วโลก หลังสหรัฐระบุจะเลือ
่ นการเก็บภาษี
่
ึ
10% ต่อผลิตภัณฑ์บางประเภทของจีน ซงผ่อนคลายความกังวล
เกีย
่ วกับสงครามการค ้าโลก ขณะทีก
่ ระทรวงพาณิชย์จน
ี ระบุเมือ
่ วัน
อังคารว่าเจ ้าหน ้าทีส
่ หรัฐและจีนได ้หารือกันผ่านทางโทรศัพท์และ
ตกลงเจรจาอีกครัง้ ภายในเวลา 2 สัปดาห์ กอปรกับราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลกตอบรับเชงิ บวกต่อประเด็นข ้างต ้น โดย Brent ปรับขึน
้ แรง
ั ้ ได ้
เกือบ 5% คาดจะกลับมาหนุนหุ ้นพลังงานไทยในระยะสน
อย่างไรก็ตามสงครามการค ้าเป็ นประเด็นทีต
่ ้องตามกันอีกยาว
ขณะทีค
่ วามวิตกต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังเป็ นปั จจัย
ื่ มั่นทาง
กดดันภาพการลงทุนในตลาดหุ ้น ล่าสุดดัชนีความเชอ
เศรษฐกิจของเยอรมนีทรุดตัวลงแรงในเดือน ส.ค.โดยรวมสง่ ผลให ้
ั ้ แต่กรอบหลักยังเป็ นทางลง
S50U19 มีโอกาสดีดขึน
้ ได ้ในระยะสน

Day Trade Trading 1,070 - 1,050
Trend Trade Short 1,081 Take profit 1,066
เมือ
่ วานนี้ / Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,507.90

แนวต้าน

1,065 / 1,072

แนวร ับ

1,050 / 1,045

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาทีราคาลงมาต่อเนื่อง โดยที่ Modi.Sto อยู่ใ นเขต Oversold แล ้ว จึง คาดว่า
้
ราคาจะกลับตัวไปที่ EMA 10 ในระยะสัน

-26.90 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-1.75%)

ั้ พ ักฐานบ้าง
สนๆ
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “พักฐาน” หลังนั กลงทุนเริม
่ ปรับลดการ
ิ ทรัพย์ปลอดภัยลง และตลาดหุ ้นสหรัฐพุ่งแรง เนื่องจาก
ถือครองสน
คลายความกังวลต่อประเด็นสงครามการค ้า เมือ
่ สหรัฐระบุวา่ จะเลือ
่ น
การเก็บภาษี ผลิตภัณฑ์จน
ี บางประเภทรวมถึง แล็ปท็อปและ
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ไปจนถึง 15 ธ.ค. และข่าวว่าทัง้ สองฝ่ ายตกลง
เจรจาการค ้ากันต่อไป นอกจากนี้แรงกดดันต่อทองคายังมาจาก
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน
้ ตอบรับประเด็นสงครามการค ้า และรายงาน
ตัวเลข CPI ของสหรัฐเดือน ก.ค.ทีข
่ ยับขึน
้ รวมถึงการกลับมาขาย
ของกองทุน SPDR ทีป
่ รับลดการถือครองทองคาลง 11.11 ตัน วาน
นี้ อย่างไรก็ตามความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกและคาดการณ์การปรับ
ลดดอกเบีย
้ ของเฟดยังเป็ นแรงหนุนแนวโน ้มทางขึน
้ ของทองคา แม ้
ั ้ มีการพักฐานบ ้างโดยน่าจะชะลอบริเวณ $1,480-$1,485 แต่
ชว่ งสน
คงต ้องรอยืนระยะ ยังคงต ้องจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญกันต่อ
ได ้แก่ จีดพ
ี ไ
ี ตรมาส 2 ยูโรโซน ดัชนีราคาสง่ ออก-นาเข ้าสหรัฐ

Day Trade Trading 1,496 – 1,510
Trend Trade Wait & See
For GF10Q19 Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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แนวต้าน

1,515 / 1,521

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 ราคาลงมายืนเหนือเส ้น Uptrend line แต่ราคาทา New low ในกรอบ Uptrend
และ MACD กับ Modi.Sto ปรับตัวลง จึงทาให ้คาดว่าราคาจะปรับตัวลงต่อ
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Block Trade Corner

14 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
HANA

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
26.75

1.00

Rating

3.88%

BEARISH
STOCK

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

ROBINS

63.00

0.00

0.00%

PSH

20.50

-1.40

-6.39%

GLOBAL

15.30

-0.90

-5.56%

CPALL

84.50

-2.50

-2.87%

CK

26.00

-0.75

-2.80%

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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