ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,076.60 จุด

22 สิงหาคม 2562

+11.00

จุด

11M Trend
Performance

(+1.03%)

+172.42%

้
ภายในหนุนทางขึน
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ “บวกขึน
้ ไปได ้ แต่ระหว่างวันยังผันผวน” คาดได ้
แรงหนุนต่อเนื่องจากปั จจัยภายใน หลังมีรายงานตัวเลขสง่ ออกของ
ไทยเดือน ก.ค. +4.28% YoY สูงกว่าทีต
่ ลาดคาด -2.3% ชว่ ยผ่อน
ั ้ ๆต่อภาพเศรษฐกิจ สว่ นแรงเก็งกาไรมาตรการ
คลายความกังวลสน
กระตุ ้นเศรษฐกิจรอบ 2 ซงึ่ เน ้นด ้านการลงทุน ซงึ่ คาดจะเข ้าครม.
สัปดาห์หน ้า นอกจากนี้แนวโน ้มการทยอยปรับลดอัตราดอกเบีย
้ เงิน
่
ฝากของธนาคารพาณิชย์ จะชวยลดแรงกดดันของ NIM มีโอกาส
กระตุ ้นราคาหุ ้นแบงค์ให ้ฟื้ นตัวต่อได ้ในวันนี้ ขณะทีเ่ ห็นการกลับ
ื้ ในตลาดหุ ้นไทยของต่างชาติ 753 ล ้านบาท เมือ
เข ้าซอ
่ วานนี้ อาจ
ยังไม่ชว่ ยลดแรงกดดันเรือ
่ งเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ ้นไทยหลัง
ขายต่อเนื่องมาในเดือนนี้กว่า 4.6 หมืน
่ ล ้านบาท นอกจากนี้ยังต ้อง
ติดตามการสง่ สัญญาณเรือ
่ งนโยบายการเงินจากรายงานการประชุม
ECB รวมถึงแถลงการณ์ของประธาน FED ทีแ
่ จ็คสัน โฮล

Day Trade Trading 1,073- 1,088
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,509.60

แนวต้าน

1,083 / 1,088

แนวร ับ

1,075/ 1,070

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 30 นาที ราคาปรับตัวขึน
้ มาเหนือ High ก่อนหน า้ นี้ และ MACD อยู่เป็ นขาขึน
้ โดย
Modi.Sto ก็ยังปรับตัวขึน
้ เช่นกัน จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ต่อไป

+5.50

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.37%)

แกว่งต ัวแคบ

ั ญาณเรือ
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม “ แกว่งตัวแคบ” รอสญ
่ ง
ทิศทางดอกเบีย
้ จาก นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดทีจ
่ ะกล่าว
ั
สุนทรพจน์ในงานสมมนาประจาปี ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใน
เมืองแจ็คสัน โฮล รัฐไวโอมิง่ หลังรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุด
ไม่ได ้สร ้างความตืน
่ เต ้นให ้กับตลาด เนื่องจากเจ ้าหน ้าทีเ่ ฟดคล ้ายจะ
ต ้องการสง่ สัญญาณว่าไม่ได ้อยูใ่ นแนวทางทีก
่ าหนดไว ้ล่วงหน ้าถึง
การลดดอกเบีย
้ เพิม
่ เติม และดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน
้ มาบ ้าง รับการ
ดีดตัวของตลาดหุ ้นสหรัฐและตัวเลขยอดขายบ ้านมือสองของสหรัฐ
ล่าสุดออกมาสดใส อย่างไรก็ตามคาดการณ์ในตลาดต่อโอกาสที่
เฟดจะลดดอกเบีย
้ ในเดือน ก.ย.สูงขึน
้ มาเกือบถึงระดับ 100% เป็ น
ปั จจัยหนุนภาพแนวโน ้มหลักทางขึน
้ ของราคาทองคา กอปรกับแรง
ื้ ทองคาจากกองทุนมีเข ้ามาต่อเนื่องโดย SPDR ถือครองทองคา
ซอ
เพิม
่ ขึน
้ อีก 6.74 ตัน เมือ
่ วานนี้ จับตัวเลข PMIและผู ้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานสหรัฐ

Day Trade Trading Long 1,505 – 1,515
Trend Trade Wait & See
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แนวต้าน

1,523 / 1,530

แนวร ับ

1,505 / 1,500

11M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย 60 นาที ราคากลับตัวขึน
้ มาผ่าน เส ้น Downtrend และ MACD กาลัง เข ้าสู่ขาขึน
้
ขณะที่ Modi. Sto ปรับตัวขึน
้ เช่นกัน จึงคาดว่าราคาจะปรับตัวขึน
้ ต่อได ้
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Block Trade Corner

22 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK

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

THANI

7.05

0.35

5.22%

CKP

6.25

0.20

3.31%

GLOBAL

15.40

0.30

1.99%

SAMART

9.25

0.20

2.21%

53.75

3.50

6.97%

DELTA

Rating

BEARISH
STOCK
CENTEL
BBL
WHA

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
31.75

0.00

0.00%

170.00

1.00

0.59%

4.66

0.02

0.43%

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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