ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,103.70

11 กันยายน 2562

-2.50

จุด

(-0.23%)

แนวต้าน

1,110 / 1,115

แนวร ับ

1,100/ 1,090

12M Trend
Performance

+207.82%

แกว่งต ัวรอมาตรการ
ตลาดหุ ้นไทยแนวโน ้ม“sideways” ท่ามกลางการปรับขึน
้ ของ
ตลาดหุ ้นต่างประเทศในกรอบจากัดแม ้ได ้แรงหนุนจากบรรยากาศ
ในเชงิ ผ่อนคลายของสงครามการค ้าสง่ ผลให ้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรทั่วโลกปรับขึน
้ แต่นักลงทุนยังจับตาการประชุมธนาคาร
กลางยุโรปในวันที่ 12ก.ย.นี้ซงึ่ คาดการณ์ถงึ สัญญาณการผ่อน
คลายนโยบายการเงินต่อเนื่องผ่านการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ รวมถึง
่
ึ
มาตรการQE ซงคาดหวังกันว่าจะผลักดันตลาดปรับตัวขึน
้ ได ้ต่อหาก
ื้ หุ ้น
เป็ นไปตามสว่ นภายในมองโอกาสทีน
่ ั กลงทุนจะวนกลับมาซอ
ได ้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของภาครัฐขณะจับตา
การประชุมครม.เศรษฐกิจสัปดาห์นี้เรือ
่ งการพิจาณามาตรการ
่
ื้ สุทธิ
กระตุ ้นการสงออกนอกจากนี้ภาพของต่างชาติยังเดินหน ้าซอ
ในฟิ วเจอร์สตอ
่ เนื่องเป็ นวันที1
่ 0อีกกว่า1.22หมืน
่ สัญญาสง่ ผลให ้
โดยรวมS50U19 มี downsideจากัดและลุ ้นปรับขึน
้ ในวันถัดๆไป

Day Trade Trading Long 1,095 - 1,110
Trend Trade Wait & See

GOU19

ปิ ด

1,493.40

-4.70

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาดีดตัวขึน
้ จากเส ้นแนวรั บก่อนทีจ
่ ะยืน เหนือเส ้นEMA 25 โดยModi.
้ ประกอบกับMACD อยูใ่ นแดนขาขึน
Sto วกตัวส่งสัญญาณซือ
้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ไปได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

ั้
พ ักต ัวต่อในระยะสน
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“ผันผวนในกรอบการพักตัว”แต่ยังยืน
ิ แรงขายทากาไรท่ามกลาง
เหนือแนวรับ$1,485 หลังเผชญ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทีป
่ รับขึน
้ สูร่ ะดับสูงสุดในรอบ
หลายสัปดาห์ตามพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันเนื่องจากความคาดหวัง
เรือ
่ งการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค ้าสหรัฐ-จีนและ
คาดการณ์ถงึ การออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจโดยธนาคารกลาง
ื้ สน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งอย่างไรก็ตามมองความ
ทั่วโลกหนุนการกลับเข ้าซอ
ยืดเยือ
้ ของสงครามการค ้ายังมีโอกาสกลับมาหนุนราคาทองได ้อีก
เป็ นระยะหากยังไม่มข
ี ้อยุตใิ นเชงิ บวกออกมาในเร็ววันขณะที่
นั กวิเคราะห์ทองคาในต่างประเทศและเทรดเดอร์ในตลาดสว่ นหนึง่
ยังมองราคาทองคามีความน่าสนใจและให ้น้ าหนั กทางขึน
้ ล่าสุด
Citibank มองราคาทองจะแข็งแกร่งขึน
้ ในระยะยาวเป็ นไปได ้ว่าจะ
์ ละแตะระดับสูงสุดของวงจรใหม่ในบาง
ฝ่ า2,000ดอลลาร์/ออนซแ
จุดในปี หน ้าหรือสองปี สว่ นคาดการณ์แนวโน ้มเฟดจะปรับลด
ดอกเบีย
้ ลงในเดือนนี้ยังหนุนภาพขาขึน
้ ของทองคาในระยะกลาง

Day Trade Trading 1,490– 1,505
Trend Trade Wait & See

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
ต่อ 494
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12M Trend
Performance

(-0.31%)

+420.49%

แนวต้ าน 1,500/
1,150/1,1551,515
แนวต้าน
1,138/1,130
แนวร ับ แนวรับ 1,490
/ 1,480

ภาพทางเทคนิค

ภาพราย60นาทีราคาหลุดเส ้นEMA 10 หลัง ทดสอบแนวต ้านและเส ้นDowntrend โดย
MACD ขึน
้ มาเดิน หน า้ เหนือเส ้นSignal แต่Modi.Sto ยัง ปรั บตัวลงอยู่จึง คาดว่าราคาจะ
Sideways ในกรอบ1490– 1500
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Block Trade Corner

11 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK

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

STEC

19.40

0.80

4.30%

BEC

8.60

0.50

6.17%

BCP

27.00

0.25

0.93%

SIRI

1.35

0.02

1.50%

THAI

9.80

0.10

1.03%

Rating

BEARISH
STOCK

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

TU

16.90

-0.40

-2.31%

AMATA

26.25

-0.75

-2.78%

CPALL

83.00

-1.25

-1.48%

ESSO

8.30

-0.05

-0.60%

ORI

8.05

0.00

0.00%

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

ทีมกลยุทธ์อนุพ ันธ์
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