ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,106.10

6 กันยายน 2562

+10.10

จุด

บรรยากาศย ังบวก
ตลาดหุ ้นไทยวันนี้แนวโน ้ม“ค่อยๆบวกขึน
้ ”แรงหนุนจากเม็ดเงิน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งอีกรอบเนื่องจากความวิตก
ลงทุนไหลกลับเข ้ามายังสน
่
้ หลังสหรัฐและจีนตกลงจะ
ต่อสงครามการค ้าผ่อนคลายลงในชวงสัน
จัดการเจรจาในเดือนต.ค.ณกรุงวอชงิ ตันแม ้ตอบรับไปวานนี้ระดับ
หนึง่ และยังต ้องตามความคืบหน ้ากันต่อก็ตามสว่ นอีกประเด็นบวก
ี ใี นสัปดาห์
มาจากความคาดหวังมาตรการQE จากการประชุมอีซบ
่
้
ื
หน ้าสงผลให ้นั กลงทุนกลับเข ้าซอในหุ ้นGlobal Playอีกครัง้ ผสาน
กับคาดการณ์มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจภายในจะออกมาเพิม
่ เติม
แนวโน ้มจะชว่ ยหนุนกลุม
่ Domestic play ต่อไปขณะทีน
่ ั กลงทุน
กาลังจับตาประชุมครม.เศรษฐกิจในวันนี้ลุ ้นว่าจะมีการพิจารณา
มาตรการสง่ เสริมการลงทุนของภาคเอกชนหรือไม่ นอกจากนี้นัก
ื้ ต่อเนื่องในฟิ วเจอร์สอีก14,433 สัญญาวานนี้
ลงทุนต่างชาติเข ้าซอ
หนุนบรรยากาศการลงทุนให ้อยูใ่ นเชงิ บวกต่อไป

Day Trade Trading Long 1,100 - 1,110
Trend Trade Open Long 1,100 Stop 1,096

GOU19

ปิ ด

1,521.80

12M Trend
Performance

(+0.92%)
แนวต้าน

1,110 / 1,115

แนวร ับ

1,100/ 1,090

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาปรั บตัวลงทีเ่ ส ้นEMA 10 ก่อนทีจ
่ ะดีดตัวขึน
้ ไปยืน เหนือทีแ
่ นวต ้าน
1105จุดอีกครั ง้ โดยMACD ยัง เดินหนา้ เหนือเส ้นSignal และModi.Sto ยัง เดินหน า้
ต่อเนื่องจึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ต่อได ้

-23.30 ดอลลาร์สหร ัฐฯ

12M Trend
Performance

(-1.53%)

ั
ชะลอดูสญญาณเศรษฐกิ
จ
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“พักฐานอีกรอบ”ตามแรงขายทากาไร
ิ ทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากประเด็นสงครามการค ้าผ่อนคลายลง
ในสน
หลังสหรัฐและจีนระบุวา่ จะกลับมาเจรจากันในชว่ งต ้นเดือนต.ค. อีก
ทัง้ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาสดใส หนุนดอลลาร์สหรัฐฟื้ นตัวขึน
้
เป็ นแรงกดดันต่อราคาทองคา เมือ
่ ล่าสุดรายงานตัวเลขการจ ้างงาน
ภาคเอกชนจากADP เพิม
่ ขึน
้ เกือบ200,000 ตาแหน่งและยอด
่
ั
้
ื
สงซอภาคโรงงานเพิม
่ ขึน
้ มากกว่าคาดอีกทัง้ SPDR ปรับลดการถือ
ครองทองคาลง6.15ตันเมือ
่ วานนี้อย่างไรก็ตามระหว่างวันราคา
ทองคาคาดจะชะลอการปรับลงจนถึงทรงตัวแถว$1,510-$1,515
เพือ
่ รอความคืบหน ้าจากรายงานตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐในคืนนี้
หากการจ ้างงานนอกภาคเกษตรเพิม
่ ขึน
้ น ้อยกว่าคาดมีโอกาสจะ
หนุนทองคาให ้ดีดตัวขึน
้ นอกจากนี้นักลงทุนยังรอจับสัญญาณเรือ
่ ง
ทิศทางดอกเบีย
้ จากแถลงการณ์ของประธานเฟดทีส
่ วิสเซอร์แลนด์

Day Trade Trading 1,515– 1,525
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494

PhillipResearch

+207.82%

แนวต้ าน

1,150/1,155

แนวรับ

1,138/1,130

+420.49%

แนวต้าน

1,525/ 1,535

แนวร ับ

1,515 / 1,500

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาหลุดแนวรั บประกอบกับMACD และModi.Sto ปรั บตัวลงแต่แท่ง
เทียนมีภาวะห่างกับเส ้นEMA 10 มากเกินไปจึงคาดว่าราคาจะSideways ในกรอบ1515
– 1525
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PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ486
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Block Trade Corner

6 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

HANA

29.00

1.25

4.50%

TU

17.50

0.40

2.34%

PTTGC

52.75

0.50

0.96%

8.45

0.15

1.81%

412.00

4.00

0.98%

ESSO
SCC

Rating

BEARISH
STOCK

Last Price (Bt)

Change (Bt) Change (%)

EPG

7.50

-0.10

-1.32%

ORI

7.95

0.00

0.00%

WHA

4.92

-0.06

-1.20%

GUNKUL

3.14

-0.04

-1.26%

45.00

-0.75

-1.64%

KTC

Rating

**Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ ง
ู 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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