2 มกราคม 2562

…..สถานะ Long น่ าจะมีความได้เปรียบ…..
Price Pattern ของ S50H19 (จากกราฟ) ได้ เกิดการ Rebound
ระยะสันได้
้ ตามความคาดหมาย จากการที่ Price Pattern ของ S50H19 ได้
เข้ าสูภ่ าวะ Oversold ทังในรายวั
้
นและรายสัปดาห์ ที่ผา่ นมา โดย Price
Pattern ของ S50H19 สามารถกลับขึ ้นมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบการแกว่งตัวที่
1,032-1,097 จุดได้ อีกครัง้ โดยมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,032 จุด และมีแนว
ต้ านแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,097 จุด ทังนี
้ ้ในกรอบการแกว่งตัวที่ 1,032-1,097 จุด ไม่
มีทงการเปิ
ั้
ด Rising และ Falling Gap สาหรับกลยุทธ์การเปิ ดสถานะระยะ
สัน้ แม้ วา่ Price Pattern ของ S50H19 ยังอยู่ในแนวโน้ มหลักที่เป็ นแนวโน้ ม
ขาลง (Downtrend) อย่างเต็มตัว แต่มองว่าการหาจังหวะในการเปิ ดสถานะ
Long น่าจะมีความได้ เปรียบมากกกว่า เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการฟื น้ ตัว
ระยะสันหลั
้ งจากที่ Price Pattern ของ S50H19 ได้ ปรับตัวลงมาอย่างมาก
และต่อเนื่องในช่วงที่ผา่ นมา
วันนี ้ S50H19 มีแนวรับอยู่ที่ 1,033.0 จุด, 1,023.0 จุด, 1,017.5
จุด โดยมีแนวต้ านอยู่ที่ 1,048.5 จุด, 1,054.0 จุด, 1,064.0 จุด
กลยุทธ์ การลงทุนใน S50H19 : สาหรับผู้เล่นที่เปิ ดสถานะ Long
คาดหวังการ Rebound ระยะสันต่
้ อไปที่ 1,048-1,049 จุด ส่วนผู้เล่นที่เปิ ด
สถานะ Short คาดหวังการปรับตัวลงระยะสันไปที
้ ่ 1,033-1,034 จุด

1,064.0

กลยุท ธ์ ก าร Trading ส าหรั บผู้เ ล่น ที่ ยัง ไม่มี ส ถานะ : วัน นี ห้ าก
S50H19 เปิ ดตลาดเหนือ 1,038.5 จุด เน้ นหาจังหวะในการเปิ ดสถานะ Long
โดยไปปิ ดสถานะ Long บริ เวณแนวต้ านที่ 1,048.4 จุด 1,054.0 จุด และ
1,064.0 จุด ตามลาดับ แต่หาก S50H19 เปิ ดตลาดต่ากว่า 1,038.5 จุด เน้ น
หาจังหวะในการเปิ ดสถานะ Short โดยไปปิ ดสถานะ Short บริ เวณแนวรับที่
1,033.0 จุด 1,023.0 จุด และ 1,017.5 จุด ตามลาดับ
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การเปิ ด Rising Gap ของ S50H19 : มีอยู่ด้วยกัน 3 จุด คือ 1) ที่
985.0 จุด มีขนาดความกว้ างของ Gap ดังกล่าวอยู่ที่ 0.4 จุด 2) ที่ 978.2 จุด
มีขนาดความกว้ างของ Gap ดังกล่าวอยู่ที่ 2.3 จุด และ 3) ที่ 918.1 จุด มี
ขนาดความกว้ างของ Gap ดังกล่าวอยู่ที่ 2.7 จุด
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Series
S50H19
S50M19
S50U19
S50Z19

Previous
1,023.7
1,020.8
1,017.1
1,014.9

Open
1,030.0
1,028.0
1,023.0
1,021.1

High
1,044.0
1,038.8
1,035.5
1,034.0

Low
1,028.5
1,025.7
1,022.1
1,020.0

Close
1,043.0
1,037.7
1,034.5
1,032.7

Change
19.3
16.9
17.4
17.8

Volume
171,492
11,922
2,452
632

Open Interest
224,342
13,869
6,869
180
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สาขา

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

สำนักงำนใหญ่
(อำคำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์ )

540 อำคำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์ ชั้น 7,14,17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330

0-2680-5000

0-2680-5111

สี ลม

191 อำคำรสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ห้อง 2, 3-1 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร 10500

0-2630-3500

0-2630-3530-1

อโศก

159 อำคำรเสริ มมิตรทำวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1703 ถนนสุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110

ปิ่ นเกล้ำ

7/3 อำคำรสำนักงำนเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ ทำวเวอร์ บี ชั้น 16 ห้อง 41605 - 41606
ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุ งเทพมหำนคร 10700

SET50 Index Futures
0-2261-1314-21

0-2261-1328

0-2884-7333

0-2884-6091

แจ้งวัฒนะ 1

99/99 หมู่ 2 อำคำรสำนักงำนเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 22 ห้อง 2204 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบำงตลำด อำเภอปำกเกร็ ด นนทบุรี 11120

0-2119-2300

0-2835-3006

แจ้งวัฒนะ 2

99/99 หมู่ 2 อำคำรสำนักงำนเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 22 ห้อง 2203 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบำงตลำด อำเภอปำกเกร็ ด นนทบุรี 11120

0-2119-2388

0-2119-2399

เมกำบำงนำ

39 หมู่ 6 เมกำบำงนำ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1632/7 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงแก้ว
อำเภอบำงพลี สมุทรปรำกำร 10540

02-106-7345

02-105-2070

ศรี นคริ นทร์

59/5 ห้องเลขที่ B407-2 (ศูนย์กำรค้ำ HaHa ชั้น 4) ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพมหำนคร 10250

0-2014-2000

0-2014-2001

ระยอง

356/18 ถนนสุขมุ วิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

038-808-200

038-807-200

ชลบุรี

55/22 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ชลบุรี 20000

038-053-858

038-784-090
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รายงานนี้จัดทาโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ บล.เอเชียเวลท์ จากัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค ที่ผู้จัดทาได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะต่าง ๆ ในรายงานนี้อิงอยู่บนการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทาไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้
และทัศนะต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของทางส่วนกลยุทธ์การลงทุ น นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณา ความคิดเห็นและคาแนะนาที่ปรากฏในรายงานนี้เ ป็นความเห็น ส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้ง โดย
ทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์ แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์

