ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,087.50 จุด

3 กันยายน 2562

-1.50

จุด

12M Trend
Performance

(-0.14%)

+207.82%

ยิง่ ก ังวลยิง่ คาดหว ัง

แนวต้าน
1,093 / 1,100
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม“ Sideways”ท่ามกลางความกังวลใน
แนวร ับ
1,085/ 1,080
หลายประเด็นหนุนความคาดหวังการกระตุ ้นเศรษฐกิจจากหลายๆ
่
ื
ประเทศประเด็นสงครามการค ้าเมือ
่ เกิดความไม่เชอมั่นวา่ จะเห็น
ข ้อยุตท
ิ างการค ้าในเร็ววันหลังจากยังไม่เห็นกาหนดการเจรจา
การค ้าทีแ
่ น่ชัดของจีนและสหรัฐอีกทัง้ ล่าสุดจีนฟ้ องWTO ใน
ประเด็นทีส
่ หรัฐฝ่ าฝื นข ้อตกลงกับจีนในการประชุมG20 สง่ ผลให ้
ตลาดคาดว่าจะเห็นมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจออกมาเพิม
่ เติมจากจีน
ขณะทีไ่ ด ้เห็นความพยายามของรัฐบาลอาร์เจนตินาในการสร ้างความ
ื่ มั่นต่อระบบการเงินโดยล่าสุดประกาศใชมาตรการควบคุ
้
เชอ
มค่าเงิน
สว่ นตัวเลขเศรษฐกิจทีอ
่ อ
่ นแอจากฝั่ งยูโรโซนกระตุ ้นมุมมองเรือ
่ ง
ี
อีซบจ
ี ะออกมาตรการQEเพิม
่ เติมนอกจากนี้คาดการณ์เฟดลด
ดอกเบีย
้ ในการประชุมเดือนนี้ยังปกคลุมอยู่ โดยรวมสง่ ผลให ้ตลาด
ปรับตัวลงจากัดรอความคืบหน ้าจากปั จจัยต่างๆและคาดหวังเม็ด
ภาพทางเทคนิค
เงินลงทุนไหลเข ้ามาในตลาดหุ ้นชว่ ยหนุนตลาดขึน
้ ในระยะถัดไป
ภาพราย60นาทีราคายัง ยืน เหนือเส ้นEMA 10 ถึง แม ้Modi.Sto วกตัวลงมาแต่ MACD

Day Trade Trading Long 1,084 - 1,095
Trend Trade Open Long 1,084 Stop 1,080

GOU19

ปิ ด

1,533.20

-0.13

เดินหน ้าเหนือเส ้นSignal อยูใ่ นแดนขาขึน
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไปได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

12M Trend
Performance

(-0.01%)

่ งรอความคืบหน้า
Dollar ถ่วงชว
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“ ขึน
้ ลงในกรอบจากัด”แรงกดดันจาก
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน
้ ต่อเนื่องขณะทีค
่ า่ เงินปอนด์และยูโรอ่อน
่
ค่าลงสงผลลบต่อราคาทองคาโดยเงินปอนด์รว่ งลงต่อท่ามกลาง
ความกังวลต่อNo Deal Brexitทีม
่ ากขึน
้ หลังนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินทาให ้มีการคาดเดากันว่าอาจจะมี
จัดการเลือกตัง้ ใหม่ หากมีการขัดขวางจากฝ่ ายค ้านเรือ
่ ง No Deal
่
Brexitสวนค่าเงินยูโรอ่อนแอลงหลังตัวเลขภาคการผลิตของ
ี จ
เยอรมนีออกมาไม่สดใสหนุนคาดการณ์วา่ อีซบ
ี ะดาเนินการในเชงิ
ผ่อนคลายทางการเงินเพิม
่ เติมท่ามกลางความไม่มั่นใจต่อแนวโน ้ม
ของสงครามการค ้าว่าจะได ้ข ้อยุตใิ นเร็ววันความกังวลต่อการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลกและยังต ้องจับตาประเด็นBrexit สง่ ให ้ราคา
แกว่งตัว Sideways ออกไปทางด ้านข ้างต่อไปในกรอบ$1,515$1,535รอความคืบหน ้าของปั จจัยต่างๆเพิม
่ เติม หากแต่ยังคงอยูใ่ น
กรอบแนวโน ้มหลักทางขึน
้

Day Trade Trading 1,525 – 1,535
Trend Trade Wait & See
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แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+420.49%

แนวต้าน

1,535/ 1,545

แนวร ับ

1,525 / 1,515

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาที ราคายืน เหนือเส ้นEMA 25 และเส ้นEMA 10 ปรั บตัวขึน
้ เข ้าใกล ้แท่ง
เทียนปั จจุบันโดยMACD เดินหน ้ามุง่ สูเ่ ส ้นZero line จึงคาดว่าราคาจะทะลุแนวต ้านขึน
้ ไป
ได ้
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Block Trade Corner

3 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK
EA

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
48.00

0.75

1.59%

CKP

6.25

0.15

2.46%

ORI

8.10

0.20

2.53%

TTW

14.00

0.00

0.00%

2.92

-0.02

-0.68%

QH

Rating

BEARISH
STOCK
SIRI

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
1.34

-0.04

-2.90%

137.00

-1.50

-1.08%

GPSC

73.00

0.50

0.69%

MAJOR

25.25

-0.50

-1.94%

122.00

-1.50

-1.21%

BH

SCB

Rating

**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
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