ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,089.30 จุด

2 กันยายน 2562

+11.70

จุด

12M Trend
Performance

(+1.09%)

+207.82%

Sideways

แนวต้าน
1,092 / 1,100
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม“ Sideways”ขณะจับตาความคืบหน ้า
แนวร ับ
1,085/ 1,080
ของปั จจัยต่างๆทัง้ ประเด็นสงครามการค ้าBrexit และการประชุม
ของธนาคารกลางหลายแห่งล่าสุดการปรับขึน
้ ภาษี รอบใหม่ของ
สหรัฐและจีนเมือ
่ สุดสัปดาห์ทผ
ี่ ่านมาซ้าเติมภาพเศรษฐกิจโลกที่
ึ ซับประเด็นนี้ไปในระดับหนึง่ ยังคงมี
อ่อนแอแต่ตลาดมีการซม
ความหวังเชงิ บวกต่อการกลับมาเจรจาการค ้าในเดือนนี้ สว่ นประเด็นฺ
Brexit สัปดาห์นี้พรรคฝ่ ายค ้านอังกฤษเตรียมเปิ ดอภิปรายฉุกเฉิน
ยับยัง้ No Deal Brexit ขณะทีน
่ ั กลงทุนค่อนข ้างคาดหวังจะเห็นการ
ปรับลดดอกเบีย
้ รวมถึงออกมาตรการQE จากการประชุมธนาคาร
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งจะ
กลางหลายแห่งเดือนนี้ซงึ่ มองเป็ นโอกาสทีร่ าคาสน
ขยับขึน
้ ในระยะถัดไปแต่ราคาน้ ามันโลกทีร่ ว่ งลง มีโอกาสกดดันหุ ้น
พลังงานและเป็ นลบต่อตลาดวันนี้สว่ นแรงกดดันจากภาพเงินทุน
ื้
ไหลออกเริม
่ ชะลอลงบ ้างหลังต่างชาติขายเล็กน ้อยในหุ ้นและซอ
ภาพทางเทคนิค
สุทธิในฟิ วเจอร์สกว่า18,889 สัญญาในวันศุกร์
ภาพราย60นาที ราคายัง ยืน เหนือ เส ้นEMA 5 แต่อ ยู่ใ ต ้เส ้นEMA 200 ประกอบกั บ

Day Trade Trading Long 1,083 - 1,092
Trend Trade Open Long 1,083 Stop 1,080

GOU19

ปิ ด

1,528.40

-1.50

Modi.Sto อยูใ่ นเขตOverbought แล ้วจึงคาดว่าราคาจะอยูใ่ นกรอบSideways 1085-1092

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

12M Trend
Performance

(-0.10%)

No surprise
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“พักตัวลงไม่ลก
ึ ”และคาดจะชะลอแถว
$1,515-$1520โดยมีแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐอิงทางแข็งค่า
ขึน
้ ต่อหลังสุดสัปดาห์ไม่มี surprise ออกมาโดยสหรัฐและจีน
ิ ค ้าตามกาหนดการอย่างไรก็ตามปธน.
เดินหน ้าเก็บภาษี นาเข ้าสน
ทรัมป์ ระบุถงึ การเจรจาการค ้าจะดาเนินต่อไปทาให ้ตลาดยังมีความ
คาดหวังต่อการหาข ้อยุตท
ิ างการค ้าสว่ นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
ออกมาไร ้ทิศทางไม่ได ้ชว่ ยหนุนราคาทองคาโดยล่าสุดเงินเฟ้ อ
ื่ มั่นผู ้บริโภคร่วงลงมากสุดนั บตัง้ แต่
PCE ปรับเพิม
่ ขึน
้ แต่ความเชอ
เดือนส.ค.2555อีกทัง้ SPDR ปรับลดการถือครองทองคาเป็ นวันที่
2อีก2.05ตันเมือ
่ วันศุกร์ สง่ ผลให ้ราคาทองคายังคงพักตัวต่อไป
ในระยะนี้แต่ความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึง
คาดการณ์ตอ
่ การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ(เฟด)และธนาคารกลางยุโรป(ECB) ยังเป็ นปั จจัยหนุนภาพ
แนวโน ้มหลักทางขึน
้ ของราคาทองคา

Day Trade Trading 1,520 – 1,535
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

แนวต้าน

1,535/ 1,545

แนวร ับ

1,515 / 1,500

+420.49%

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาลงมาบริเวณแนวรั บที่ 1525จุดโดยMACD และModi.Sto เริม
่ วก
ตัวกลับลงอีกครัง้ จึงคาดว่าราคาจะปรับตัวลง
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Block Trade Corner

2 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK

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

GLOW

89.75

0.25

0.28%

THAI

9.95

0.95

10.56%

BLA

20.50

0.50

2.50%

CPN

67.25

1.50

2.28%

BANPU

12.70

1.20

10.43%

Rating

BEARISH
STOCK
CPF

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
29.50

0.00

Rating

0.00%

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู และลดลง ตาม
จานวนแท่งสเี ข ้มจากมากไปน ้อยตามลาดับ

% Win Rate (Aug-19)

+84.97%

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

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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