ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,047.60 จุด

16 สิงหาคม 2562

-14.00

จุด

(-1.32%)

แนวต้าน

1,060 / 1,065

แนวร ับ

1,045 / 1,035

11M Trend
Performance

+172.42%

ลุน
้ มาตรการภาคร ัฐเข้าอุม
้
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ฟื้ นกลับขึน
้ มา แกว่ง sideways” ลุ ้นมีแรงหนุน
ื้
เข ้ามาบ ้างจากปั จจัยภายใน โดยมองโอกาสการกลับเข ้าซอ
หุ ้น Domestic play และหุ ้นทีไ่ ด ้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ ้น
ึ ซับประเด็น
เศรษฐกิจทีจ
่ ะเข ้าครม.วันนี้ กอปรกับดัชนีตลาดหุ ้นได ้ซม
ลบไปในระดับหนึง่ ล่าสุดตัวเลขค ้าปลีก และดัชนีอต
ุ สาหกรรมจาก
เฟดฟิ ลาเดเฟี ยออกมาดีกว่าคาด ชว่ ยผ่อนคลายบรรยากาศการ
้ ๆ แต่อย่างไรก็ตามประเด็นการเกิด inverted
ลงทุนในเชงิ ลบสัน
่ งกง ความไม่สงบใน
yield curve สงครามการค ้า การประท ้วงในฮอ
ี่ งจะ
อาร์เจนตินา มองยังเป็ นแรงกดดันตลาดและเป็ นความเสย
รุนแรงขึน
้ มาได ้อีกเป็ นระยะ สง่ ผลให ้นั กลงทุนยังคงต ้องติดตามกัน
ิ ต่อไป ขณะทีก
อย่างใกล ้ชด
่ ารขึน
้ XD ของADVANC วันนี้คาด
กระทบ SET50 1.05 จุด

Day Trade Trading 1,045 - 1,060
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,526.00

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาทีราคาอยูใ่ ต ้เส ้น EMA 10 และเครือ
่ งมือทัง้ สองส่งสัญญาณปรับตัวลงอีกครัง้
แต่ราคายังไม่เกิด New Low จึงคาดว่าราคาจะ Sideways ในกรอบ 1045-1060

+0.90

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.06%)

้
ผ ันผวนอิงทางขึน
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “แกว่งตัว sideways up” ความกังวล
ต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกลับมาหนุนราคาทองคา แต่ถก
ู
ถ่วงด ้วยดอลลาร์สหรัฐทีแ
่ ข็งค่าขึน
้ รับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐบางตัว
่ ยอดค ้าปลีกเดือน ก.ค. ซงึ่ คล ้ายจะชว่ ยบรรเทา
ออกมาสดใส เชน
ั ้ จากการพลิกกลับของเสนอั
้ ตรา
ความกังวลลงบางสว่ นในชว่ งสน
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ แต่คาดว่ามีการตอบรับอย่าง
รวดเร็ว และนั กลงทุนยังจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้กันต่อ
ื่ มั่นผู ้บริโภครัฐ
ได ้แก่ ตัวเลขในภาคทีอ
่ ยูอ
่ าศัยและดัชนีความเชอ
ิ กน มองความกังวลต่อประเด็นเดิมยังคงอยูแ
มิชแ
่ ละมีโอกาสจะตึง
เครียดและเป็ นบวกกับราคาทองคาได ้มากขึน
้ ทัง้ ภาวะเศรษฐกิจโลก
่ งกง
สงครามการค ้าระหว่างจีน-สหรัฐทีย
่ ด
ื เยือ
้ ความไม่สงบในฮอ
และความกังวลเรือ
่ งการผิดนั ดชาระหนี้ของอาร์เจนตินา โดยรวมยัง
เป็ นแรงหนุนราคาทองคาในแนวโน ้มขาขึน
้

Day Trade Trading Long 1,518 – 1,530
Trend Trade Open Long 1,518 Stop 1,514

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

แนวต้าน

1,530 / 1,535

แนวร ับ

1,518 / 1,500

11M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

้ และเครื่องมือทั ง้ สองส่ง สัญญาณ
ภาพราย 60 ราคายืนเหนือ Downtrend line ระยะสัน
ปรับตัวขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ แล ้วสามารถทะลุแนวต ้านได ้
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Block Trade Corner

16 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
BJC

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
52.00

2.75

5.58%

EGCO

316.00

8.00

2.60%

DELTA

51.00

0.00

0.00%

5.45

0.10

1.87%

ERW

Rating

BEARISH
STOCK

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

INTUCH

61.25

-3.25

-5.04%

IVL

39.00

-0.25

-0.64%

216.00

-8.00

-3.57%

TOP

64.00

-1.50

-2.29%

BEM

10.80

-0.10

-0.92%

ADVANC

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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