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Gold Insight : ราคาทองคาได้ รับผลลบจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน

SET50 Insight : วันนี ้ลุ้นแรงซื ้อเก็งกาไรระยะสั ้นหนุนดัชนี SET50 รี

ยูโร โดยมีที่มาจากความไม่เชื่อมัน่ ของนักลงทุนต่อการหาทางออกจาก
ปั ญหา Brexit ในขณะทีร่ องนายกฯอิตาลีเสนอแนวทางชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณด้ วยการขายทองคาสารอง ยิ่งหนุนให้ เงินดอลลาร์
แข็งค่าขึ ้นจากความเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัยกว่าโดยเปรี ยบเทียบ

บาวด์ทดสอบระดับ 1,100 แม้ ไม่คาดหวังว่าจะผ่านขึ ้นไปยืนปิ ดได้
สาเร็ จ เพราะมองแค่ดีดตัวช่วงสั ้นเพื่อดูแรงขายว่าแข็งแค่ไหน โดยรวม
ทางเทคนิคแล้ วมีโอกาสจะอ่อนตัวซ ้าจนถึงช่วง 1,070–1,080 ที่มี
เส้ นแนวโน้ มหลักรองรับอยู่ แนะนาขึ ้นไม่พ้น 1,100 ก็ short เถอะ

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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