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Gold
ราคาทองคาปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ อีกครัง้ จากปั จจัยลบในสหรัฐฯทีเ่ ปิ ดเผยดัชนี PPI หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน และยอดผู ้
้ ขาย
ขอรับสวัสดิการการว่างงานพุ่งขึน
้ จากภาวะอากาศหนาวเย็นผิดปกติ นอกจากนี้ การประกาศว่าจะร่า งกฏหมายห ้ามซือ
้ ขายสกุ ลเงินดิจต
cryptocurrency ในเกาหลีใต ้ ส่งผลลบต่อการซือ
ิ อลอย่างมาก ทาให ้เงินบางส่ว นมีแนวโน ้มจะเข ้าพักใน
สินทรัพย์ปลอดภัยแทน
SET50
ทิศทางวันนี้ “บวกทดสอบ high” ราคาน้ามันแกว่งแรงและอ่อนตั วในช่วงปลายตลาดนิว ยอร์กเมือ
่ คืนนีห
้ ลังมีข่าวว่า OPEC
้ สุ ดในปี นี้ ทาให ้วันนีด
อาจร่วมมือกับรัสเซียในการปรับลดกาลังการผลิตต่อไปหลังข ้อตกลงสิน
้ ัชนี SET50 จะถูกกดดันโดย
หุ ้นกลุ่มพลังงาน แต่จะได ้หุ ้นกลุ่มธนาคารเข ้ามาหนุนแทนจากการเก็งผลประกอบการทีจ
่ ะทยอยประกาศออกมาตัง้ แต่วันนี้
ถึงสัปดาห์หน ้า

Technical Guide

Futures Updated

Market Movement

remark

Top 5 Volume SSF

1

_ ณ จุ ดปิ ดตลาดล่าสุ ด
2
_ ณ สิ้ นวันทาการ
3
_ นับรวมวันนี้ และวันที่ตลาดปิ ดทาการทั้งหมด
data source
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Top 5 OI Change SSF

 Globlex Research
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Disclaimer :
ข้ อมูลในรายงานนี เ้ ป็ นข้ อมูลที่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้ าถึงได้ โดยทั่วไป และเป็ นข้ อมูลที่ เชื่อว่ าน่าจะเชื่ อ ถือได้ ความคิดเห็ นที่ ปรากฏอยู่ในรายงานนี เ้ ป็ นเพี ยงการนาเสนอในมุมมองของบริ ษทั และเป็ นความ
คิดเห็ น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านัน้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ สาธารณชนหรื อนักลงทุนทราบ
รายงานนี ้จัดทาขึนเพื
้ ่ อเผยแพร่ ข้อมูลให้ แก่นักลงทุนเท่ านัน้ บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อการนาข้ อมูลหรื อความคิดเห็ นใด ๆ ไปใช้ ในทุกกรณี ดังนัน้ นักลงทุนจึงควรใช้ ดลุ พิ นิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี ้ บริ ษัท
และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของบริ ษัท อาจมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อผลประโยชน์ ใด ๆ กับบริ ษทั ใด ๆ ที่ ถกู กล่าวถึงในรายงานนี ก้ ็ได้
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GF – Spread & Open Interest

GF – Foreign Net Long & Open Interest

Technical View
Gold : ราคาสวิงในกรอบ sideway เตรียมจะชนทดสอบแนวต ้านอีกครัง้ แต่ MACD, RSI
และ stochastic อ่อนแรง จึงคาดว่าจะไม่ breakout กรอบบน
คำแนะนำ : trading ในกรอบ US$1,310–1,330

S50 – Spread & Open Interest

S50 – Foreign Net Long & Open Interest

Technical View
SET50 : ดัชนีแกว่งออกข ้างในช่วงกรอบบนของ channel ได ้ แต่ MACD, RSI และ
้ น
stochastic ชีข
ึ้ สนับสนุ นทิศทางให ้ดัชนีปรับขึน
้ ทดสอบจุดสูงสุ ด
คำแนะนำ : swing trade

Disclaimer :
ข้ อมูลในรายงานนี เ้ ป็ นข้ อมูลที่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้ าถึงได้ โดยทั่วไป และเป็ นข้ อมูลที่ เชื่อว่ าน่าจะเชื่ อ ถือได้ ความคิดเห็ นที่ ปรากฏอยู่ในรายงานนี เ้ ป็ นเพี ยงการนาเสนอในมุมมองของบริ ษทั และเป็ นความ
คิดเห็ น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านัน้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ สาธารณชนหรื อนักลงทุนทราบ
รายงานนี ้จัดทาขึนเพื
้ ่ อเผยแพร่ ข้อมูลให้ แก่นักลงทุนเท่ านัน้ บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อการนาข้ อมูลหรื อความคิดเห็ นใด ๆ ไปใช้ ในทุกกรณี ดังนัน้ นักลงทุนจึงควรใช้ ดลุ พิ นิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี ้ บริ ษัท
และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของบริ ษัท อาจมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อผลประโยชน์ ใด ๆ กับบริ ษทั ใด ๆ ที่ ถกู กล่าวถึงในรายงานนี ก้ ็ได้
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BANPUH18 – Spread & Open Interest

BANPUH18 – Price & Open Interest

Technical View
้ น
BANPUH18 : MACD, RSI และ stochastic กลับทิศทางมาชีข
ึ้ สนับสนุนให ้ราคาปรับ
ขึน
้ ทา new high
คำแนะนำ : trading long

1-Shot
Portfolio

Disclaimer :
ข้ อมูลในรายงานนี เ้ ป็ นข้ อมูลที่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้ าถึงได้ โดยทั่วไป และเป็ นข้ อมูลที่ เชื่อว่ าน่าจะเชื่ อ ถือได้ ความคิดเห็ นที่ ปรากฏอยู่ในรายงานนี เ้ ป็ นเพี ยงการนาเสนอในมุมมองของบริ ษทั และเป็ นความ
คิดเห็ น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านัน้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ สาธารณชนหรื อนักลงทุนทราบ
รายงานนี ้จัดทาขึนเพื
้ ่ อเผยแพร่ ข้อมูลให้ แก่นักลงทุนเท่ านัน้ บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อการนาข้ อมูลหรื อความคิดเห็ นใด ๆ ไปใช้ ในทุกกรณี ดังนัน้ นักลงทุนจึงควรใช้ ดลุ พิ นิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี ้ บริ ษัท
และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของบริ ษัท อาจมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อผลประโยชน์ ใด ๆ กับบริ ษทั ใด ๆ ที่ ถกู กล่าวถึงในรายงานนี ก้ ็ได้
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Disclaimer :
ข้ อมูลในรายงานนี เ้ ป็ นข้ อมูลที่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้ าถึงได้ โดยทั่วไป และเป็ นข้ อมูลที่ เชื่อว่ าน่าจะเชื่ อ ถือได้ ความคิดเห็ นที่ ปรากฏอยู่ในรายงานนี เ้ ป็ นเพี ยงการนาเสนอในมุมมองของบริ ษทั และเป็ นความ
คิดเห็ น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านัน้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ สาธารณชนหรื อนักลงทุนทราบ
รายงานนี ้จัดทาขึนเพื
้ ่ อเผยแพร่ ข้อมูลให้ แก่นักลงทุนเท่ านัน้ บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อการนาข้ อมูลหรื อความคิดเห็ นใด ๆ ไปใช้ ในทุกกรณี ดังนัน้ นักลงทุนจึงควรใช้ ดลุ พิ นิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี ้ บริ ษัท
และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของบริ ษัท อาจมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อผลประโยชน์ ใด ๆ กับบริ ษทั ใด ๆ ที่ ถกู กล่าวถึงในรายงานนี ก้ ็ได้

