ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,065.90 จุด

21 สิงหาคม 2562

-10.30

จุด

11M Trend
Performance

(-0.96%)

+172.42%

้ ไม่ไหว กล ับมาอ่อนต ัวลง
ขึน
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “ sideways down” กลับมากังวลต่อการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก เมือ
่ Bond yield สหรัฐปรับลดลงอีก ขณะทีม
่ ี
ความวุน
่ วายทางการเมืองในยุโรป เมือ
่ นายกฯอังกฤษออกมาระบุ
ต ้องการยกเลิก backstop และการลาออกของนายกรัฐมนตรีอต
ิ าลี
จะกดดันให ้ภาพเศรษฐกิจยุโรปอ่อนแอลงอีก แม ้โดยรวมกระตุ ้นให ้
้
ธนาคารกลางหลายประเทศใชนโยบายทางการเงิ
นในเชงิ ผ่อนคลาย
มากขึน
้ เพือ
่ กระตุ ้นเศรษฐกิจ แต่มองว่าตลาดยังรอสัญญาณเพิม
่ เติม
เรือ
่ งการปรับลดอกเบีย
้ หรือออกมาตรการ QE ซงึ่ คงต ้องติดตาม
รายงานการประชุม FED และ ECB รวมถึงแถลงการณ์ของประธาน
FED ทีแ
่ จ็คสัน โฮล ในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีแรงขายทากาไรใน
ตลาดหุ ้นออกมาก่อน สว่ นประเด็นทีป
่ ระชุม ครม. อนุมัตม
ิ าตรการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจ 3.16 แสนลบ. ตลาดตอบรับไปค่อนข ้างมากก่อน
หน ้านี้คงไม่ได ้ชว่ ยหนุนตลาดมากนั ก สง่ ผลให ้ S50U19 มีแนวโน ้ม
กลับมาเคลือ
่ นไหวอิงทางอ่อนตัวลงไป 1,060 และ 1,055 จุด

Day Trade Trading Short 1,055- 1,073
Trend Trade Open Short 1,069 Stop 1,073

GOU19

ปิ ด

1,510.30

+0.70

แนวต้าน

1,070 / 1,083

แนวร ับ

1,060/ 1,055

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 30 นาที ถึงแม ้ราคาปรับตัวลงมาแต่ก็ยังอยูใ่ นกรอบ Sideways ในขณะที่ Modi.Sto
้ และ MACD ยังอยูใ่ นขาขึน
เริม
่ มีการกลับตัวสะสมแรงซือ
้ จึง คาดว่าราคาจะกลับตัวขึน
้ ไปอีก
ครัง้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.05%)

ความหว ังเฟดย ังหนุนราคา
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ พักตัวจากัด และรีบาวด์สลับ” รอลุ ้น
สัญญาณเรือ
่ งทิศทางดอกเบีย
้ จากเฟด ซงึ่ มองเป็ นความหวังเชงิ
บวกทีห
่ นุนราคาทองคาให ้พักตัวลงอย่างจากัดในชว่ งทีผ
่ ่านมา โดย
คืนนี้จะมีรายการประชุมเฟดรอบเดือน ก.ค. และวันศุกร์ สุนทรพจน์
จากประธานเฟด ท่ามกลางการอ่อนค่าลงอีกครัง้ ของ US bond
ื่ มั่นต่อภาวะเศรษฐกิจยังเป็ นปั จจัยกดดัน
yield สะท ้อนความไม่เชอ
ิ
ี่ ง และดอลลาร์ออ
ภาพการลงทุนในสนทรัพย์เสย
่ นค่าลงกลับมาเป็ น
บวกต่อราคาทองคา ล่าสุดทรัมป์ กลับออกมาขูเ่ รือ
่ งขึน
้ ภาษี รถยนต์
จาก EU ยิง่ กระตุ ้นความกังวลเรือ
่ งสงครามการค ้าและผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทีจ
่ ะตามมา ขณะทีก
่ ารเมืองในยุโรปทัง้ อังกฤษและอิตาลี
ร ้อนแรงขึน
้ เป็ นอีกประเด็นให ้นั กลงทุนติดตามเพิม
่ ล่าสุด SPDR
กลับมาถือครองทองคาเพิม
่ ขึน
้ อีก 1.76 ตัน วานนี้เป็ นบวกกับราคา
ทองคา โดยรวมราคาทองคามีแนวโน ้มรีบาวด์ขน
ึ้ มาได ้บ ้างกลับไป
$1,510 และ 1,520

Day Trade Trading Long 1,506 – 1,515
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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แนวต้าน

1,523 / 1,530

แนวร ับ

1,500 / 1,490

11M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที ราคาอยูบ
่ ริเวณแนวต ้าน ในขณะที่ MACD แลพ Modi.Sto มีการปรั บขึน
้ ที่
ดีอยู่ มองว่าถ ้าราคาเปิ ดไม่ผ่าน 1,510 จุด ราคาจะปรับตัวลงมาทีแ
่ นวรับแรกอีกครัง้
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Block Trade Corner

21 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK
CPALL

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
84.75

0.75

0.89%

VNG

4.86

0.00

0.00%

PSH

20.20

0.20

1.00%

224.00

6.00

2.75%

2.98

0.02

0.68%

ADVANC
QH

Rating

BEARISH
STOCK
TRUE

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
6.10

-0.15

-2.40%

IVL

37.25

-1.75

-4.49%

SCC

408.00

-6.00

-1.45%

MTC

53.00

-1.25

-2.30%

SPALI

20.40

-0.20

-0.97%

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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