ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,082.90 จุด

26 สิงหาคม 2562

+11.30

จุด

(+1.05%)

11M Trend
Performance

+172.42%

พลิกกล ับอีกครงั้
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม"กลับมาแกว่งตัวในแดนลบ"โดยมี
โอกาสเปิ ดลงแรงและไหลลงต่อแรงกดดันล่าสุดมาจากสงคราม
การค ้าระหว่างจีนและสหรัฐทีต
่ งึ เครียดขึน
้ อีกระลอก กระตุ ้นความ
วิตกถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก หลังจากเมือ
่ วันศุกร์ทผ
ี่ ่านจีน
ิ ค ้าจากสหรัฐเพิม
ิ ค ้า7.5หมืน
ประกาศเก็บภาษี สน
่ เติมวงเงินสน
่ ล ้าน แนวต้าน
1,088 / 1,095
เหรียญซงึ่ รวมถึงการขึน
้ ภาษี น้ ามันสหรัฐเป็ นครัง้ แรกขณะทีส
่ หรัฐ
แนวร ับ
1,075/ 1,065
ิ
ออกมาตอบโต ้โดยจะเพิม
่ ภาษี สนค ้านาเข ้าจากจีนมูลค่า250,000
ล ้านเหรียญทีเ่ คยเก็บไปแล ้ว25%เป็ น30%เริม
่ 1ต.ค.62สว่ น
ิ ค ้ามูลค่า300,000ล ้านเหรียญทีเ่ จรจากันอยูแ
สน
่ ละจะเริม
่ เก็บ
10%วันที่ 1ก.ย.62จะเพิม
่ เป็ น15%คาดประเด็นลบข ้างต ้นจะ
กลบแนวโน ้มเทคนิคในทางบวกและการฟื้นตัวของหุ ้นใหญ่หลายตัว
ื้ หุ ้นไทยของต่างชาติ
ในสัปดาห์ทผ
ี่ ่านมารวมถึงการกลับมาซอ
ในชว่ งปลายสัปดาห์ทผ
ี่ ่านมาสง่ ผลให ้S50U19 แนวโน ้มเปิ ดลง ภาพทางเทคนิค
และอิงทางอ่อนตัวกลับลงไป1,065และ1,055จุด
ภาพราย60นาทีราคาขึน
้ มาบริเวณแนวต ้านที่ 1083จุดและยืน เหนือเส ้นEMA 5 โดย

Day Trade Trading Short 1,075- 1,055
Trend Trade Open Short 1,070 Stop 1,075

GOU19

ปิ ด

1,531.20

่ ว่ งOverbought จึงคาดว่าราคาจะSideways ในกรอบ1075-1088
Modi.Sto เข ้าสูช

+31.20 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+2.08%)

Trade War ร้อนระอุ
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“ แกว่งตัวในกรอบทางขึน
้ ”หลังพุ่ง
แรงไปทาHigh ที่ $1,555 ท่ามกลางความร ้อนแรงของสงคราม
การค ้ากดดันดอลลาร์สหรัฐร่วงลงและกระตุ ้นความต ้องการ
ิ ทรัพย์ปลอดภัยกลับเข ้ามาหนุนราคาทอง หลังการประกาศขึน
สน
้
ภาษี จากจีนล่าสุดและการตอบโต ้ทันทีจากสหรัฐขณะทีค
่ วาม
พยายามของสหรัฐกลับไปสร ้างพันธมิตรของสหรัฐกับญีป
่ นและ
ุ่
่
อังกฤษเพือ
่ ทดแทนจีนจากการประชุมG7 คงไม่ได ้ชวยลดความ
กังวลของนั กลงทุนสว่ นสุนทรพจน์ของนายเจอโรมพาวเวล์
ประธานเฟด ทีแ
่ จ็คสันโฮลไม่ได ้มีการสง่ สัญญาณชัดเจนเรือ
่ งการ
ื่ มั่นว่าเฟดจะลดดอกเบีย
ปรับลดดอกเบีย
้  แต่นักลงทุนค่อนข ้างเชอ
้ 
อีก25bpsในการประชุมเดือนก.ย.นี้มองยังเป็ นปั จจัยหนุนราคา
่ เดียวกับSPDRทีป
ทองคาได ้ต่อเชน
่ รับเพิม
่ การถือครองทองคาขึน
้
อีก 4.99ตันหนุนภาพเงินทุนไหลเข ้าทองคาและเป็ นบวกต่อ
ทองคาต่อเนื่องวันนี้จับตากันต่อสาหรับรายงานตัวเลขแนวโน ้ม
ิ ค ้าคงทนของสหรัฐ
ธุรกิจของเยอรมันและสน

Day Trade Trading Long 1,536 – 1,555
Trend Trade Wait & See
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แนวต้าน

1,536/ 1,545

แนวร ับ

1,523 / 1,510

11M Trend
Performance

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาทะลุแนวต ้านขึน
้ มาโดยMACD อยู่ใ นขาขึน
้ แต่ Modi.Sto เข ้าสู่
Overboughtแล ้วจึงคาดว่าราคาจะSideways ในกรออบ1523– 1536จุด
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Block Trade Corner

26 สิงหาคม 2562

BULLISH
STOCK

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

WHA

4.76

0.10

2.15%

TTA

5.50

0.15

2.80%

BDMS

23.70

0.60

2.60%

STPI

8.05

0.20

2.55%

100.00

-0.50

-0.50%

TISCO

Rating

BEARISH
STOCK

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

PSH

19.00

-1.20

-5.94%

EA

48.25

0.25

0.52%

GLOW

89.50

0.00

0.00%

7.25

-0.15

-2.03%

AP

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 ดLong หุ ้นฝั่ งBullish ทีร่ าคาATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาสูงกว่าจุดเข ้าและเปิ ดShort หุ ้นฝั่ งBearish ที่
ราคาATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาตา่ กว่าจุดเข ้า
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