ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,060.50 จุด

28 สิงหาคม 2562

-6.30

จุด

11M Trend
Performance

(-0.59%)

+172.42%

ข้างนอกย ังหน ัก
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม“ผันผวนอิงทางอ่อนตัวลง”ท่ามกลาง
แรงกดดันจากการที่ Bond yield30ปี ของสหรัฐปรับตัวลงตา่ กว่า
2%อีกครัง้ ขณะที่ Invertedyieldcurveยังคงอยู่ สว่ นต่างของ
Bond yieldสหรัฐ2ปี กับ10ปี กว ้างขึน
้ กระตุ ้นความวิตกต่อ
ื่ มั่นของนั กลงทุนว่า
แนวโน ้มเศรษฐกิจถดถอยบนความไม่เชอ
สงครามการครามจีน-สหรัฐจะยุตล
ิ งในเร็ววันอีกทัง้ การอ่อนค่าลง
ของเงินหยวนยงิ่ เพิม
่ ความวิตกเรือ
่ งสงครามค่าเงินอย่างไรก็ตาม
คาดหวังปั จจัยทีช
่ ว่ ยประคอง downside ของตลาดหุ ้นได ้บ ้างยังมา
ื้ หุ ้นdomestic playและหุ ้นdefensive ขณะทีแ
จากแรงซอ
่ รงกดดัน
จากหุ ้นกลุม
่ พลังานต่อตลาดคาดว่าจะชะลอลงบ ้าง หลังราคาน้ ามัน
โลกฟื้ นตัวขึน
้ เมือ
่ คืนทีผ
่ ่านมาบนคาดการณ์ตัวเลขสต็อกน้ ามันสหรัฐ
ปรับลดลงอก
ี ทัง้ ยังต ้องจับตาแรงขายสุทธิของต่างชาติในตลาดหุ ้น
กันต่อหลังจากเมือ
่ วานนี้รับผลกระทบ MSCIrebalance

Day Trade Trading Short 1,050 - 1,065
Trend Trade Open Short 1,065 Stop 1,068

GOU19

ปิ ด

1,546.60

แนวต้าน

1,065 / 1,070

แนวร ับ

1,055/ 1,045

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาลงมาบริเวณแนวรับที่ 1,060จุดและยังอยู่ใ ต ้เส ้นEMA 10 ประกอบ
กับMACD ยังปรับตัวลงอยูจ
่ งึ คาดว่าราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่อง

+12.50 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

11M Trend
Performance

(+0.81%)

ความวิตกย ังคงอยู่
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“แกว่งตัวในกรอบทางขึน
้ ”ยังเห็นความ
ิ ทรัพย์ปลอดภัยของนั กลงทุนเข ้าหนุนราคาทองคาบน
ต ้องการถือสน
ความกังวลแนวโน ้มเศรษฐกิจโลกถดถอยซงึ่ ทีผ
่ ่านมาคลายควาย
ั ้ ๆและถูกตอกย้าด ้วยสภาวะ Invertedyield
กังวลได ้เพียงสน
curveรวมถึงรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญในหลายประเทศที่
ชะลอลงล่าสุดรายงานตัวเลขสง่ ออกทีอ
่ อ
่ นแอลงของเยอรมันมอง
เป็ นเหตุผลหลักสาหรับภาวะเศรษฐกิจหดตัวของในไตรมาส2อีก
ื่ มั่นผู ้บริโภคของสหรัฐลดลงในเดือนส.ค.และการ
ทัง้ ดัชนีความเชอ
เติบโตของราคาบ ้านแตะระดับชะลอตัวทีส
่ ด
ุ ในรอบเกือบ7ปี ขณะที่
ประเด็นสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐมีความไม่แน่นอนสูงและยืดเยือ
้ 
่
ื้
แนวโน ้มสงผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึน
้ นอกจากนี้กองทุนเข ้าซอ
ทองคาต่อเนื่องเป็ นบวกต่อราคาทองคาล่าสุดSPDR ปรับเพิม
่ การ
ถือครองทองคาขึน
้ ต่อเนื่องอีก13.49ตันและนั บจากต ้นเดือนส.ค.
เพิม
่ ขึน
้ กว่า49.90ตัน

Day Trade Trading Long 1,536 – 1,548
Trend Trade Long 1,530 Take profit ไปได้ท ี่
1,542 / Wait & see
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แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,560/ 1,590

แนวร ับ

1,536 / 1,525

+357.33%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาขึน
้ มาทดสอบHigh เดิมโดยModi.Sto ยัง ปรั บตัวขึน
้ และMACD
้ จึงคาดว่าราคาจะทะลุขน
ส่งสัญญาณซือ
ึ้ ไปทีแ
่ นวต ้านถัดไปได ้
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Block Trade Corner
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BULLISH
STOCK

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

TCAP

53.75

3.00

5.91%

TASCO

20.10

1.60

8.65%

BA

9.25

0.25

2.78%

KKP

70.75

0.50

0.71%

LH

11.10

0.20

1.83%

Rating

BEARISH
STOCK

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

CKP

6.10

-0.10

-1.61%

TRUE

6.15

-0.15

-2.38%

CPALL

84.75

-1.50

-1.74%

2.90

-0.08

-2.68%

89.50

-0.25

-0.28%

QH
GLOW

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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