ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,061.60 จุด

15 สิงหาคม 2562

+5.00

จุด

11M Trend
Performance

(+0.47%)

+172.42%

หล ังยืนไม่ไหว ไหลลงต่อ

แนวต้าน
1,060 / 1,065
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ลงต่อ” ตามตลาดหุ ้นทั่วโลกทีป
่ รับตัวลงแรงจาก
แนวร ับ
1,050 / 1,042
ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย เมือ
่ ผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับขึน
้ ไปเหนือ 10 ปี หรือเกิดภาวะ
ี้ งึ ภาวะเศรษฐกิจ
Inverted yield curve ทีถ
่ ก
ู มองว่าเป็ นตัวบ่งชถ
ถดถอยจะใกล ้เข ้ามา ยิง่ ตอกย้าความวิตกของนั กลงทุน และคาดว่า
จะกระตุ ้นแรงขายในตลาดหุ ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้มองแรงกดดันดัชนี
ตลาดหุ ้นไทยทีม
่ าจากแนวโน ้มการอ่อนตัวลงต่อของราคาหุ ้นกลุม
่
แบงค์ หลังแบงค์ใหญ่ปรับลดดอกเบีย
้ เงินกู ้ นาโดย KBANK เมือ
่
วานนี้ และคาดแบงค์ทเี่ หลือจะประกาศตามมา ซงึ่ สง่ ผลให ้ NIM
กลุม
่ แบงค์ และกาไรลดลง สว่ นหุ ้นพลังงานขาดแรงหนุนทีต
่ อ
่ เนื่อง
จากราคาน้ ามันโลกกลับมาอ่อนตัวลงอีกรอบโดยรวมมองปั จจัยลบ
อาจบดบังความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลที่
จะมีความชัดเจนในวันที่ 19 เดือนนี้ โดยรวม สง่ ผลให ้ S50U19 มี
ภาพทางเทคนิค
แนวโน ้มไหลลงต่อไปบริเวณ 1,050 และ 1,042 จุด
ภาพราย 60 นาทีราคาลงมาต่อเนื่องและทา New Low และเครือ
่ งมือทัง้ สองสัญญาณปรับตัว

Day Trade Trading Short 1,063 - 1,045
Trend Trade Open Short 1,059 Stop 1,063

GOU19

ปิ ด

1,528.00

ลง จึงคาดว่าราคาจะลงต่อเนื่อง

+21.80 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+1.45%)

11M Trend
Performance

+357.33%

Recession Fear

แนวต้ าน 1,150/1,155
แนวต้าน
1,530 / 1,535
ื้ กลับเข ้า
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “กลับมาอิงทางบวก” มีแรงซอ
แนวรับ
1,138/1,130
ิ ทรัพย์
แนวร ับ
1,516 / 1,500
มาในทองคา เนื่องจากได ้แรงหนุนในฐานะทีท
่ องคาถือเป็ นสน
ปลอดภัย บนความกังวลเกีย
่ วกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย
หลังจากมีรายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน
ก.ค. ชะลอตัวทีส
่ ด
ุ ในรอบ 17 ปี ตัวเลขจีดพ
ี ย
ี โู รโซนแทบไม่เติบโต
ในไตรมาส 2 และการทีอ
่ ัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
เกิด Inverted yield curve เมือ
่ วานนี้ เป็ นแรงกดดันให ้ตลาดหุ ้น
สหรัฐร่วงหนั กกว่า 3% และตลาดหุ ้นทั่วโลกรวมถึงราคาน้ ามันดิง่ ลง
อีกรอบ ขณะทีเ่ ฟดมีโอกาสสูงจะปรับลดดอกเบีย
้ ลงอีกในเดือนหน ้า
ยังหนุนทิศทางทองคามาอย่างต่อเนื่อง สว่ นประเด็นสงครามการค ้า
ระหว่างจีน-สหรัฐ มองทองคาตอบรับไปแล ้วต่อการกลับมาเจรจา
ของทัง้ สองฝ่ าย ซงึ่ ยังไม่เห็นแนวโน ้มว่าความขัดแย ้งจะยุตอ
ิ ย่าง
จริงจัง นอกจากนี้แรงบวกต่อทองคายังมาจาก SPDR กลับมาเพิม
่
ภาพทางเทคนิค
การถือครองทองคา 7.63 ตัน วานนี้ แนะนาจับตาตัวเลขค ้าปลีก
ภาพราย 60 ราคาทะลุแนวต ้านได ้ แต่ยังไม่สามารถทา New High ในขณะที่ Modi.Sto เข ้า
และการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ
สู่ Overbought คาดว่าราคาจะพักตัวในกรอบ 1515-1530

Day Trade Trading Long 1,520 – 1,530
Trend Trade Open Long 1,520 Stop 1,516
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Block Trade Corner

15 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK

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

IVL

39.25

1.00

2.61%

PSL

7.55

0.30

4.14%

CPF

28.50

1.25

4.59%

TOP

65.50

1.25

1.95%

RS

16.00

0.30

1.91%

Rating

BEARISH
STOCK

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

BTS

12.40

-0.10

-0.80%

JAS

6.35

0.05

0.79%

EPG

6.30

-0.20

-3.08%

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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