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Gold Insight : ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ าโลกทีม่ ีแนวโน้ ม

SET50 Insight : ราคาน ้ามันดิ่งแรงหลังยอดสต๊ อกน ้ามันดิบสหรัฐฯ

ขยายตัวมากขึ ้น ทาให้ เงินทุนระยะสั ้นปรับมาถือเงินสกุลดอลลาร์ เพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องและป้องกันความเสีย่ ง ทาให้ ราคาทองคาสวิงลงและมี
ความเคลื่อนไหวที่ผนั ผวน แต่ราคาในประเทศถูกหนุนด้วยการอ่อนค่า
ของเงินบาท จึงมีแนวโน้ มจะค่อย ๆ ปรับขึ ้นในกรอบ sideway เดิม

ลดลงมากสุดในรอบเกือบ 2 ปี ขณะที่ซาอุฯเผยยอดผลิตน ้ามันเพิม่ ขึ ้น
เมื่อเดือนก่อน ทาให้ นกั ลงทุนขายทากาไรจากการคาดว่าอุปทานจะ
กลับมาสูงขึ ้น
ถือเป็ นปั จจัยลบต่อตลาดหุ้นไทยที่กาลังรี บาวด์ด้วย
รูปแบบ W-shape

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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