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Gold Insight : นักลงทุนยังคงกังวลต่อความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดวิกฤต

SET50 Insight : ภาวะ risk-off ยังคงกดดันให้ เงินไหลออกจาก

หรื อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศสาคัญ ทั ้งสหรัฐฯที่ดชั นีบาง
ตัวเริ่ มส่งสัญญาณเตือน จีนที่ถกู สงครามการค้ ากดดัน และ EU ที่
อิตาลีกาลังเป็ นปั ญหาใหญ่ ตลาดจึงอยู่ในภาวะ risk-off ให้ เงินไหล
ออกจากสินทรัพย์เสี่ยง ทาให้ราคาทองคาดีดตัวขึ ้นแรงเมื่อคืนนี ้

ตลาดหุ้น โดยการเปิ ด gap ดิ่งลงเมื่อวานนี ้ทาให้ เกิดเขตแนวต้ าน
ขนาดใหญ่ จึงคาดว่าจะเกิดการกระเพื่อมในลักษณะที่ดชั นี SET50
อาจรี บาวด์ได้ ไม่มากนัก ในขณะที่มีโอกาสจะไหลลงทดสอบจุดต่าสุด
ก่อนหน้าที่บริ เวณ 1,090 ก่อนเข้าสู่รอบรี บาวด์

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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