ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพน
ั ธ์
S50U19

ปิ ด

1,112.50

12 กันยายน 2562

+8.80

จุด

(+0.80%)

12M Trend
Performance

+207.82%

ข้างนอกรวมๆ สดใส ข้างในผ่อนคลาย
ตลาดหุ ้นไทยแนวโน ้ม“ปรับขึน
้ ต่อ”ได ้แรงหนุนจากประเด็นสงคราม
แนวต้าน
1,117 / 1,120
การค ้าและคาดการณ์นโยบายในเชงิ ผ่อนคลายจากธนาคารกลาง
แนวร ับ
1,110/ 1,105
ยุโรปโดยนั กลงทุนคลายความกังวลลงตามลาดับต่อประเด็น
สงครามการค ้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยล่าสุดปธน.ทรัมป์ เลือ
่ นการ
ิ ค ้าจีนมูลค่า 2.5แสนล ้านเหรียญจากวันที่ 1ต.ค.
ขึน
้ ภาษี นาเข ้าสน
ิ ค ้า
ออกไปเป็ นวันที่ 15ต.ค.หลังจากเมือ
่ วานจีนยกเลิกภาษี สน
นาเข ้าจากสหรัฐ 16 รายการกอปรกับนั กลงทุนมีความคาดหวังจาก
การประชุมECB คืนนี้ต่อการปรับลดดอกเบีย
้ นโยบายลงไปสูร่ ะดับ
-0.5% และการออกมาตรการQEนอกจากนี้แรงกดดันทางการเมือง
ภายในลดลงหลังศาลรธน.มีมติเอกฉั นท์ไม่รับคาร ้องปมนายกฯ
ถวายสัตย์ไม่ครบถ ้วนแม ้หุ ้นพลังงานมีโอกาสย่อลงบ ้างตามราคา
น้ ามันโลกทีร่ ว่ งรับประเด็นสหรัฐเตรียมผ่อนคลายมาตรการควา่ บาตร
่ ลาดเพิม
อิหร่านซงึ่ จะสง่ ผลให ้อุปทานน้ ามันเข ้าสูต
่ ขึน
้ โดยรวม
ภาพทางเทคนิค
สง่ ผลให ้S50U19 ลุ ้นเดินหน ้าขึน
้ ทดสอบ1,120-1,125จุดต่อไป ภาพราย60นาทีราคาผ่านเส ้นแนวต ้านจะขึน้ ไปได ้และเส ้นเฉลีย่ EMA 10 ปรั บขึน้ ตามมา

Day Trade Trading Long 1,110 - 1,120
Trend Trade Open Long 1,111 Stop 1,107

GOU19

ปิ ด

1,497.00

+0.80

้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
เช่นกันโดยMACD วกตัวขึน
้ ส่งสัญญาณซือ
้ ต่อไปได ้

ดอลลาร์สหร ัฐฯ

(+0.05%)

12M Trend
Performance

+420.49%

คลายก ังวล Trade war ชะลอดู ECB

แนวต้ าน 1,505/
1,150/1,1551,515
แนวต้าน
ราคาทองคาสปอตแนวโน ้ม“sidewaysในกรอบจากัด”ดอลลาร์
1,138/1,130
แนวร ับ แนวรับ 1,490
/ 1,480
สหรัฐดีดตัวแข็งค่าขึน
้ โดยมีแรงหนุนจากดัชนีPPI ของสหรัฐปรับ
ขึน
้ เกินคาดในเดือนส.ค.และนั กลงทุนคลายความกังวลเกีย
่ วกับการ
ทาสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังสหรัฐตกลงเลือ
่ นขึน
้
ิ ค ้าจีนบางประเภทออกไป2สัปดาห์กระตุ ้นเงินทุนไหล
ภาษี ตอ
่ สน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งมากขึน
ิ แรงขาย
เข ้าสน
้ สง่ ผลให ้ราคาทองคายังคงเผชญ
ทากาไรแต่ยังได ้แรงหนุนหลักจากคาดการณ์การผ่อนคลายทาง
ี ใี นคืนนี้ว่า
การเงินของECB และ FEDขณะจับตาการประชุมอีซบ
จะเห็นการสง่ สัญญาณในเชงิ แข็งกร ้าวทัง้ การปรับลดดอกเบีย
้ และ
ออกมาตรการQE ตามทีต
่ ลาดคาดการณ์หรือไม่ ซงึ่ อาจจะเป็ นการ
้
ี
ชนาถึงแนวโน ้มผลการประชุมของเฟดในสัปดาห์ถัดไปโดยอัตรา
ดอกเบีย
้ ทีล
่ ดลงจะลดต ้นทุนโอกาสการถือครองทองทีไ่ ม่มผ
ี ล
ตอบแทนและผลักดันราคาทองคาปรับขึน
้ ได ้ต่อหลังจากยืนเหนือ
แนวรับ$1,485 ได ้ต่อเนื่องสว่ นคืนนี้จับตาตัวเลขดัชนีราคาผู ้บริโภค ภาพทางเทคนิค
ภาพราย60นาที ราคาหลุด เส ้นEMA 25หลั ง จากทดสอบแนวต า้ นที่ 1500และยั ง
(CPI) สหรัฐ หากชะลอลงจะเป็ นอีกแรงหนุนต่อราคาทองคา
Sideways ในกรอบแคบโดยเครื่องมือทัง้ สองยัง ปรั บตัวขึน
้ จึง คาดว่าราคาจะขึน
้ ไปทีแ
่ นว

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

12 กันยายน 2562

BULLISH
STOCK
BLA

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
21.60

1.30

6.40%

ESSO

8.70

0.40

4.82%

ITD

1.94

0.04

2.11%

SCB

123.00

6.00

5.13%

AAV

3.24

0.06

1.89%

Rating

BEARISH
STOCK
SIRI

Last Price (Bt) Change (Bt) Change (%)
1.31

-0.04

-2.96%

152.50

-5.50

-3.48%

BGRIM

41.00

-1.50

-3.53%

EGCO

350.00

-10.00

-2.78%

GPSC

69.75

-1.25

-1.76%

GULF

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
ต่อ 494

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ486

www.poems.in.th

