ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,066.80 จุด

27 สิงหาคม 2562

-16.10

จุด

(-1.49%)

11M Trend
Performance

+172.42%

ไม่นา
่ ไว้ใจ
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม“ฟื้ นตัวขึน
้ ไปก่อนแต่ยังผันผวนสูง”แม ้
แนวต้าน
1,072 / 1,078
บรรยากาศการลงทุนจากภายนอกกลับมาเป็ นบวกอีกครัง้ บนความ
แนวร ับ
1,060/ 1,055
คาดหวังต่อเจรจาการค ้าสหรัฐ-จีนหากแต่ประเด็นเรือ
่ งสงคราม
การค ้ายังมีความไม่แน่นอนสูงจากข่าวทีอ
่ อกมารายวันสง่ ผลให ้นั ก
ลงทุนอาจยังหลีกเลีย
่ งกลุม
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับประเด็นสงครามการค ้า
ื้ หุ ้นกลุม
และเน ้นเข ้าซอ
่ domestic play และกลุม
่ defensive
่
มากกว่า เชนหุ ้นกลุม
่ โรงไฟฟ้ าและหุ ้นรับมาตรการกระตุ ้นการ
ลงทุนจากทางภาครัฐ ประเด็นบวกเรือ
่ งความคาดหวังว่าในการ
ประชุมเฟดในวันที่ 17-18ก.ย.นี้จะเห็นการปรับลดดอกเบีย
้
นโยบายลงอยูใ่ นชว่ งจับตาสัญญาณเพิม
่ เติมขณะทีย
่ ังมีแรงกดดัน
จากภาพการไหลออกของเงินทุนต่างชาติตลาดหุ ้นไทยล่าสุดวานนี้
ต่างชาติขายสุทธิในหุ ้น1,392 ล ้านบาทและขายสุทธิในฟิ วเจอร์ส
อีก11,025 สัญญาสง่ ผลให ้โดยรวมS50U19 วันนี้แนวโน ้มฟื้ นตัว
ภาพทางเทคนิค
ขึน
้ ไปยังไม่น่ายืนเหนือแนวต ้าน1,078จุดและระหว่างวันผันผวนสูง ภาพราย60นาทีราคาปรับตัวขึน้ แต่ยังยูใ่ ต ้เส ้นEMA 10 และไม่ผ่านแนวต ้านโดยMACD

Day Trade Trading Short 1,060 - 1,078
Trend Trade Open Short 1,078 Stop 1,083

GOU19

ปิ ด

1,533.00

-0.60

ยังเป็ นขาลงจึงคาดว่าราคาจะปรับตัวลง

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(-0.04%)

11M Trend
Performance

+357.33%

ความไม่แน่นอนสูง

แนวต้ าน 1,150/1,155
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“ทรงตัวในกรอบทางขึน
้ ”เมือ
่ ตลาดหุ ้น
แนวรับ
1,138/1,130
ิ แรงขายทากาไรสลับออกมา
ฟื้ นตัวขึน
้ อีกครัง้ และทองคาเผชญ
หลังทรัมป์ ได ้เปิ ดเผยว่าจีนต ้องการทีจ
่ ะกลับมาเจรจาในประเด็น
การค ้าใหม่อก
ี รอบอย่างไรก็ตามทางจีนปฏิเสธเรือ
่ งการโทรศัพท์
แนวต้าน
1,536/ 1,545
มายังสหรัฐและเสนอให ้หลับมาเจรจาร่วมกันสะท ้อนภาพความไม่
แนวร ับ
1,523 / 1,510
แน่นอนสูงของประเด็นทางการค ้าจีน-สหรัฐสง่ ผลให ้ทองคายังเป็ น
ิ
สนทรัพย์ทน
ี่ ่าดึงดูดล่าสุดUBS Group AG ระบุราคาทองคาจะ
ิ หน ้าระหว่างสหรัฐและจีนสร ้าง
ปรับขึน
้ ต่อเนื่องในขณะทีก
่ ารเผชญ
ี หายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเสย
ี่ งทีจ
ความเสย
่ ะทาให ้เกิดภาวะ
ชะลอตัวมากขึน
้ และทาให ้ธนาคารกลางผ่อนคลายมากขึน
้ โดย
UBS ปรับเพิม
่ คาดการณ์ราคาทองคาว่าอาจไปแตะ1,600ดอลลาร์
์ ายในเวลา3เดือนคืนนี้จับตาตัวเลขความเชอ
ื่ มั่น
ต่อออนซภ
ผู ้บริโภคสหรัฐทีต
่ ลาดคาดจะปรับลดลงมีโอกาสหนุนมุมมองเรือ
่ ง
เฟดจะลดดอกเบีย
้ เฟดในเดือนก.ย.และสง่ ผลให ้ให ้ทองคามีลุ ้นดีด ภาพทางเทคนิค
ภาพราย60นาทีราคาทะลุแนวต ้านขึน
้ มาโดยMACD อยู่ใ นขาขึน
้ แต่ Modi.Sto เข ้าสู่
ตัวอีกครัง้ ในคืนนี้
Overboughtแล ้วจึงคาดว่าราคาจะSideways ในกรอบ1523– 1536จุด

Day Trade Trading Long 1,530 – 1,545
Trend Trade Hold Long 1,530 Stop 1,525
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Block Trade Corner
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BULLISH
STOCK
GLOW
ICHI

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
89.75

0.25

0.28%

7.60

0.05

0.66%

Rating

BEARISH
STOCK
HANA

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
26.75

-2.00

-6.96%

VNG

4.82

-0.04

-0.82%

ORI

8.00

-0.25

-3.03%

SUPER

0.64

-0.02

-3.03%

SIRI

1.37

0.00

0.00%

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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