Derivatives Daily Guide
ดอลลาร์ รีบาวด์ แต่แนวโน้ มหลักยังแกว่งขาลง
สอดคล้ องความเสี่ยงสหรัฐฯ ทั ้งเรื่ องสงครามการค้ าและปิ ดหน่วยงาน
รัฐบาล ส่วนทองยังต้ องลุ้นให้ ดีดขึ ้นไปยืนเหนือ US$1,300 ต่อไป
เพราะนักลงทุนหันมาเก็งกาไรสินทรัพย์เสีย่ งมากขึ ้น หลัง Fed ส่ง
สัญญาณจะชะลอการขึ ้นดอกเบี ้ยและอาจปรับแผนลดงบดุล
Gold Insight :

JANUARY 11, 2019
สงครามการค้ าจีน-สหรัฐฯยังไม่เห็นทางยุติที่
ชัดเจน เศรษฐกิจโลกจึงยังไม่ถือว่าปลอดภัย แต่ความต้ องการถือ
ดอลลาร์ ลดลงหลัง Fed ส่งสัญญาณจะชะลอการขึ ้นดอกเบี ้ยและอาจ
ปรับแผนลดงบดุล เกิดเป็ นแรงเก็งกาไรชัว่ คราวในตลาดหุ้น คาดตลาด
หุ้นไทยยืนได้ หลังชะลอลงปรับฐานเพื่อสร้ างแรงส่งอีกครัง้ เมื่อวานนี ้
SET50 Insight :

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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