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Gold Insight : ราคาทองคาถูกกดลงต่ออีกเล็กน้ อย แนวโน้ มยังเป็ น

SET50 Insight : OECD มองเศรษฐกิจปี นี ้แย่ ปี หน้าแย่กว่า จาก

ขาลง ในขณะทีเ่ งินทุนบางส่วนไหลกลับเข้ าเก็งกาไรตลาดหุ้น และ
ดอลลาร์ แข็งค่าขึ ้น หลังจากสหรัฐฯประกาศผ่อนปรนให้ สามารถจัดส่ง
ชิ ้นส่วนซ่อมบารุงและอัพเดตโปรแกรมใช้ งานแก่หวั เว่ย เพื่อบรรเทา
ปั ญหาทั ้งทางด้ านผู้ผลิตและผู้บริ โภคเป็ นเวลา 90 วัน
ทาให้ส่วนทองคาต้ องขึ ้นทะลุ
จึงมีสญ
ั ญาณซื ้อกลับ

ผลกระทบของสงครามการค้าที่ยืดเยื ้อ ด้ านไทยได้ ปัจจัยบวกเฉพาะตัว
จากแนวโน้ มการจัดตั ้งรัฐบาลมีโอกาสได้ ข้อสรุปเร็ ว ๆ นี ้ ส่งผลแม้ วา่ ยัง
ต้ องลุ้นดัชนี SET50 ให้ ยนื ระยะต่อทีแ่ นวรับ 1,060–1,070 แต่
sentiment เชิงบวกมีมากขึ ้น เพิม
่ โอกาสเข้ าสู่คลืน่ รี 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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