ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,081.20 จุด

4 กันยายน 2562

-6.60

จุด

12M Trend
Performance

(-0.61%)

+207.82%

ผ ันผวน ลุน
้ ดีดกล ับได้บา้ ง

แนวต้าน
1,085 / 1,090
ื้
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม“ผันผวนลุ ้นดีดกลับได ้บ ้าง”ยังมีแรงซอ
แนวร ับ
1,075/ 1,065
ในหุ ้นกลุม
่ Domesticplayเข ้าประคองdownside ตลาดร่วมกับ
ความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจจากหลายประเทศ
ท่ามกลางแรงกดดันจากภายนอก เรือ
่ งการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกหลังตัวเลขภาคการผลิตในฝั่ งยุโรปและสหรัฐหดตัว อย่างไรก็
ตามหลังการตอบรับในเชงิ ลบนั กลงทุนยังรอติดตามความคืบหน ้า
จากปั จจัยต่างๆทัง้ เรือ
่ งของการเจรจาการค ้าจีน-สหรัฐ และประเด็น
Brexitทีล
่ า่ สุดผลโหวตสภาอังกฤษฝ่ ายค ้านชนะ328:301ในการ
ควบคุมอานาจนิตบ
ิ ัญญัตใิ นสภาและคืนนี้การอภิปรายกฎหมายเพือ
่
ผลักดันให ้มีการเลือ
่ นกาหนดการ Brexitออกไปเป็ น31 ม.ค.ปี หน ้า
หากผ่านได ้คาดจะเป็ นบวกกับตลาดเนื่องจากนั กลงทุนคลายความ
กังวลลงต่อการเกิดNodealBrexitอีกทัง้ นั กลงทุนยังจับตา
ื้
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและลุ ้นต่างชาติทก
ี่ ลับมาซอ
ภาพทางเทคนิค
ต่อเนื่องใน SET50 Futures
ภาพราย60นาที ราคาหลุดต่า กว่าเส ้นEMA 25 ลงมาโดยเส ้นEMA 10 วกตั วลงมา

Day Trade Trading 1,075 - 1,090
Trend Trade Open Long 1,075 Stop 1,070

GOU19

ปิ ด

1,549.20

กลายเป็ นแนวต ้านประกอบกับเครือ
่ งมือทัง้ สองสัญญาณปรับตัวลงมาจึง คาดว่าราคาจะลง
มาในช่วงเช ้านี้

+12.00 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

12M Trend
Performance

(+0.78%)

ย่อสล ับเมือ
่ เข้าใกล้ High
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“ย่อตัวสลับลงมาบ ้าง”หลังดีดตัวขึน
้
อีกครัง้ ไปทดสอบ$1,550โดยได ้แรงหนุนจากการปรับลงของ
ตลาดหุ ้นทั่วโลกดอลลาร์สหรัฐทีอ
่ อ
่ นค่าลงและBond yield 10 ปี 
สหรัฐร่วงลงตา่ สุดนั บตัง้ แต่ปี2016 ตอบรับตัวเลขภาคการผลิตของ
สหรัฐหดตัวลงในเดือนส.ค.ซงึ่ กระตุ ้นความวิตกต่อผลกระทบจาก
สงครามการค ้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐขณะทีน
่ ั กลงทุน
กาลังจับตาประเด็นBrexit หลังจากนายกฯอังกฤษพ่ายแพ ้ต่อการ
โหวตเพือ
่ ควบคุมอานาจในรัฐสภาและฝ่ ายค ้านจะเสนอการเลือ
่ น
เวลาBrexitออกไปถึงเดือนม.ค.ปี หน ้าท่ามกลางความไม่แน่นอน
ของการกลับมาเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐและจีนในรอบนี้ทม
ี่ องว่า
่
จะเข ้ามาชวยหนุนราคาทองคาได ้เป็ นระยะนั กลงทุนยังติดตาม
แนวโน ้มเศรษฐกิจสหรัฐกันต่อโดยคืนนี้จะมีรายงานตัวเลข
ดุลการค ้าและ Beige book ของสหรัฐ รวมถึงความเห็นของ
เจ ้าหน ้าทีเ่ ฟดหลายคนต่อแนวโน ้มดอกเบีย
้ ของสหรัฐ

Day Trade Trading Long 1,540 – 1,555
Trend Trade Wait & See
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แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+420.49%

แนวต้าน

1,560/ 1,585

แนวร ับ

1,545 / 1,535

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาที ราคาทะลุแนวต ้านและยืน เหนื อ เส ้นEMA 10 โดยเครื่องมือ MACD
เดินหน ้าเหนือเส ้นSignal ในแดนบวกจึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ต่อไปได ้
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Block Trade Corner

4 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK
GPSC
ADVANC
SPCG

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
72.00

6.96

10.70%

230.00

2.00

0.88%

18.90

0.30

1.61%

Rating

BEARISH
STOCK
KTB

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
16.70

-0.30

-1.76%

KBANK

156.50

-3.50

-2.19%

BBL

168.50

-2.00

-1.17%

23.30

-0.30

-1.27%

404.00

-6.00

-1.46%

BDMS
SCC

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู และลดลง ตาม
จานวนแท่งสเี ข ้มจากมากไปน ้อยตามลาดับ
% Win Rate (Aug-19)

+82.29%

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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